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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 33. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III  

(33. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 12. března 2012) 
 
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. 
______________________________________________________________________________ 

 

1. 
Vyjádření k žádosti o prodej  

pozemku p.č. 409/61  a části pozemku p.č. 409/67 v k.ú. Studánka 
 

Usnesení 456 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 409/61 o výměře 92 m2 
a s prodejem části pozemku p.č. 409/67 o výměře 30m2 v k.ú. Studánka, žadatelům panu M.J.* a 
paní J.J.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 

2. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/72 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení 457 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 409/72 o výměře 122 
m2 v k.ú. Studánka, paní B.R.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 

3. 
Vyjádření k žádosti o odkoupení pozemku p.č. 2742/94 v k.ú. Pardubice a uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene 
 

 

Usnesení 458 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s odkoupením pozemku p.č. 2742/94 o výměře 
45 m2 v k.ú. Pardubice, který je ve vlastnictví F.N.* a M.N.*, J.N.*, pro investiční akci 
„Pardubice – MO III – Rekonstrukce chodníku v ul. Dašická“, a nesouhlasí s uzavřením smlouvy 
o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2742/94 k.ú. Pardubice pro stání vozidla za účelem 
nakládání  a vykládání nákladu před st.p.č. 1007 k.ú. Pardubice ve prospěch jejích vlastníků. 
 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
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4. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 409/125  v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 459 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 409/125 o výměře 
270m2 v k.ú. Studánka, panu R.H.* 
 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k žádosti o pronájem pozemku st.p.č. 761/2 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 460 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s pronájmem pozemku p.č. 761/2 v k.ú. 
Studánka panu K.Z.K.* a paní J.U.*  
______________________________________________________________________________ 

 
8. 

Vyjádření k záměru uzavřít nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor v objektu č. 12 
v areálu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1823 

 
Usnesení 462 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III nemá námitky či připomínky k záměru pronajmout 
nebytový prostor o výměře 105m2 v objektu č. 12 na pozemku st.p.č. 3515/22 v k.ú. Pardubice 
(vrata číslo 7 až 9), v areálu bývalých kasáren Hůrka č.p. 1823 se společností FLAVEKO Trade 
spol. s r.o., IČ 25258621, účel nájmu – sklad technologických produktů a technologie za 
předpokladu, že záměr nebude v rozporu se záměrem firmy EUBE. 
 

______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 233/57, části pozemku p.č. 409/125 a části 

pozemku p.č. 409/68 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení 463 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 

a) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 233/57 o výměře 238 m2,  
b) nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 409/125 o výměře 43 m2 a  s prodejem části 

pozemku p.č. 409/68 o výměře 25m2 v k.ú. Studánka, J.T.*,  a H.T.*. 
 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
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10. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemku p.č. 409/62  a části pozemku 

 p.č. 409/67 v k.ú. Studánka 
 

 
Usnesení 464 R/2009                                    (pro 3, proti -, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s prodejem pozemku p.č. 409/62 o výměře 38 m2 
a s prodejem části pozemku p.č. 409/67 o výměře 60m2 v k.ú. Studánka, žadatelům panu J.C.* a 
I.C.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti o prodej  

pozemku p.č. 409/66  a části pozemku p.č. 409/67 v k.ú. Studánka 
 

 

Usnesení 465 R/2009                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) souhlasí s prodejem pozemku p.č. 409/66 o výměře 19 m2, pokud zelený pás přilehající 
k domu na severovýchodní straně nebude potřebovat Město Pardubice využít pro jiné účely 
(komunikace, chodník),  
b) souhlasí prodejem části pozemku p.č. 409/67 o výměře cca 73m2 v k.ú. Studánka, J.P.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
V Pardubicích dne  12. března 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


