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U S N E S E N Í 
z 36. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. července 2021 od 16:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Vyjádření v rámci zjišťovacího řízení při posouzení vlivů na životní prostředí záměru výstavby: „I/2 

Pardubičky – Sezemice“ 
 

Usnesení R/450/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III se záměrem výstavby „I/2 Pardubičky – Sezemice“ v rozsahu oznámení dle 
dokumentace zveřejněné v informačním systému EIA na internetových stránkách Ministerstva životního 
prostředí (http://www.mzp.cz/EIA) s kódem záměru PAK908 za podmínek: 

- doplnění biologického průzkumu dle § 67 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném 
znění; 

- vymezení dřevin kácených mimo les, jež podléhají ochraně dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody  
a krajiny v platném znění; 

- zpracování návrhu adekvátní náhradní výsadby za kompenzaci vzniklé ekologické újmy kácením dřevin 
rostoucích mimo les (podléhající ochraně dle Zákona) vzrostlých na území Městského obvodu Pardubice III 
včetně uvedení druhu, počtu, velikosti dřevin a pozemkových parcel, na nichž má být výsadba provedena; 

- dřeviny, které se nebudou kácet, budou chráněny dle ČSN 83 9061. 
_________________________________________________________________________________________ 

2. 
Vyjádření k žádosti Mgr. J. N.* o využití předkupního práva k pozemkům p.p.č. 1061/30  

o výměře 17 m2, p.p.č. 1063/12 o výměře 1 280 m2, p.p.č. 1063/13 o výměře 73 m2, p.p.č. 1064/4 o výměře 
160 m2, p.p.č. 1107/55 o výměře 164 m2, p.p.č. 1107/56 o výměře 919 m2, p.p.č. 1107/114 o výměře  

110 m2, p.p.č. 3867/2 o výměře 1 042 m2, p.p.č. 3867/3 o výměře 406 m2, p.p.č. 3867/24 o výměře 238 m2, 
vše v katastrálním území Pardubice 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 0; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s využitím předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je 
vloženo v katastru nemovitostí na pozemky p.p.č. 1061/30 o výměře 17 m2, p.p.č. 1063/12 o výměře  
1 280 m2, p.p.č. 1063/13 o výměře 73 m2, p.p.č. 1064/4 o výměře 160 m2, p.p.č. 1107/55 o výměře  
164 m2, p.p.č. 1107/56 o výměře 919 m2, p.p.č. 1107/114 o výměře 110 m2, p.p.č. 3867/2 o výměře  
1 042 m2, p.p.č. 3867/3 o výměře 406 m2, p.p.č. 3867/24 o výměře 238 m2, vše v katastrálním území 
Pardubice ve prospěch statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Vlastníkem pozemků je Mgr. J. N.*, nar. …*, trvale bytem …*.  

 

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

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy,  

I. etapa – OK Spojil“ 
 

Usnesení R/451/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „I/36 Pardubice, Dubina – 
Počápelské chalupy, I. etapa – OK Spojil“ tak, jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu C3, který je 
součástí projektové dokumentace pro stavební řízení zpracované v srpnu 2020 společností TRANSCONSULT 
s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové, za následujících podmínek: 

a) bude dodržena ochrana dřevin, jenž nemají být v rámci stavebních prací káceny ve smyslu ustanovení  
ČSN 83 9061, zejména ochrana kořenového prostoru při provádění výkopových prací včetně uvedení 
vzdálenosti paty kmene od hrany výkopu;   

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření ke stavební akci „Reko MS Pardubice – Věry Junkové + 1“ 

 
Usnesení R/452/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou trasou stavební akce „Reko MS Pardubice – Věry Junkové + 1“ tak, 
jak je zakresleno ve výkresu č. RP-3-8201 – Situace přehledná, který je součástí projektové dokumentace pro 
provedení stavby, zpracované v listopadu 2020 společností REPLYN s.r.o., se sídlem Bělehradská 542, 
Polabiny, 530 09 Pardubice, IČ 252 63 544 za podmínek: 
a) uložení vedení do místních komunikací – vozovek, chodníků a společné stezky pro chodce a cyklisty bude 

provedeno protlakem mimo ulice Věry Junkové, kde budou provedeny překopy;  
b) při výkopových pracích nedojde k zásahu do provozní bezpečnosti dřevin; 
c) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Dodatečné povolení garáže v ulici Ve Stezkách“ 

 
Usnesení R/453/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Dodatečné povolení garáže 
v ulici Ve Stezkách“ na pozemku parc. č. st. 308 a pozemku parc. č. 80/15 v katastrální území Studánka dle 
koordinačního situačního výkresu č. C.3, který je součástí projektové dokumentace pro ohlášení stavby, 
zpracované v červnu 2021 Martinem Věchetem, se sídlem Poláčkova 233, 533 53 Pardubice, IČ 738 47 879 
s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
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Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k trase nového kabelového vedení nn akce „Pardubice, Studánka, p.č. 409/326 knn“  

 
Usnesení R/454/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

 

za Městský obvod Pardubice III s návrhem nové trasy kabelového vedení nn akce „Pardubice, Studánka, p.č. 
409/326 knn“ tak, jak je uvedeno ve výkresu č. 02 – Podzemní zařízení, který je součástí projektové 
dokumentace zpracované v říjnu 2020 společností PEN – projekty energetiky, s.r.o., se sídlem Arnošta 
z Pardubic 2835, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701 za dodržení těchto podmínek:   

1. Pojistkový pilíř bude osazen na pozemku vlastníka nemovitosti parc. č. 409/326 v katastrálním území 
Studánka. 

2. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení akce  

„Stavební úpravy před čp. 359-362 v ul. Rumunská, Pardubice“  
 

Usnesení R/455/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Stavební úpravy před čp. 359-362 v ul. Rumunská, Pardubice“ tak, jak je uvedeno  
v předložené situaci, č. přílohy 3 z projektové dokumentace pro společné územní rozhodnutí a stavební 
povolení stavby zpracované v červnu 2021 společností GEOVAP, spol. s r.o., se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ 150 49 248 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Lidmily Malé před čp. 819 

 

Usnesení R/456/2021                                                (rozprava: 0; 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 Lidmily Malé na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 818 - 820, konkrétně před 
čp. 819 pro M. K.*, trvale bytem …*, …*, datum nar. …* (…*) v termínu od 1. 8. 2021 do 31. 12. 2023. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
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9. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 1010 

 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 5, 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, na stávajícím parkovišti v ulici Erno Košťála před bytovým domem čp. 1008 – 1011, konkrétně 
před čp. 1010. Žadatelem je M. H.*, trvale bytem …*, …*. Zvláštní užívání je požadováno od 1. 8. 2021. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

10. 
Vyjádření k žádosti společnosti CETIN a.s., o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného 
břemene na částech pozemků p.p.č. 409/25, p.p.č. 409/39, p.p.č. 409/189, p.p.č. 473, p.p.č. 409/23,  
p.p.č. 414/34, p.p.č. 409/244, p.p.č. 409/179, p.p.č. 409/175, p.p.č. 40/177, p.p.č. 414/33, vše v k.ú. 

Studánka, za účelem uložení a provozování sítě elektronických komunikací v rámci stavby 
„FTTx0_P_PA_Erno_Košťála_PAERN1_UR“ 

 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na částech pozemků označených 
jako p.p.č. 409/25, p.p.č. 409/39, p.p.č. 409/189, p.p.č. 473, p.p.č. 409/23, p.p.č. 414/34, p.p.č. 409/244, 
p.p.č. 409/179, p.p.č. 409/175, p.p.č. 40/177, p.p.č. 414/33, vše v k.ú. Studánka, ve prospěch společnosti 
CETIN a.s., IČO 04084063, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, za účelem uložení  
a provozování sítě elektronických komunikací v rámci stavby „FTTx0_P_PA_Erno_Košťála_PAERN1_UR“. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby – údržbu:  

„Nátěr ocelové konstrukce kontejnerových přístřešků“ a „Čištění kontejnerových přístřešků“ na území 
Městského obvodu Pardubice III 

 

Usnesení R/457/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

a) zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Nátěr ocelové konstrukce kontejnerových 
přístřešků“ Jaromíru Hullovi, se sídlem Železničního pluku 1634, 530 02 Pardubice, IČ 60879840 za 
maximální celkovou nabídkovou cenu 24 731 Kč; 

 
b) zadání a realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby „Čištění kontejnerových přístřešků“ SmP – 

Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČ: 27547230 za maximální 
celkovou nabídkovou cenu 11 275,20 Kč bez DPH, tj. 13 642,99 Kč včetně DPH 21 % (úklid vnitřní části 
přístřešku teplou WAP, strojní zametení v okolí přístřešku, uložení odpadu); 
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2. ukládá  

a) objednat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedené pod bodem 1. a) tohoto usnesení 
u Jaromíra Hulla, se sídlem Železničního pluku 1634, 530 02 Pardubice, IČ 60879840; 

 
b) objednat realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby uvedené pod bodem 1. b) tohoto usnesení 

u společnosti SmP – Odpady a.s., se sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice, IČ: 27547230.  

 
Zodpovídá: Ing. Vacinová 

Termín: srpen 2021 
_________________________________________________________________________________________ 
 

12. 
Vyjádření k žádosti společnosti BARTH Reklamka a.s. o poskytnutí slevy z plateb  

za umístění reklamního zařízení 
 

Zpráva byla stažena z jednání. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

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


