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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ  
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě  OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 25. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE II I 
(25. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo  

dne 14. srpna 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, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Vojtěch, Mgr. Markéta 
Tauberová 
tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III:  

Omluveni:       Ing. Jaroslav Cihlo (místostarosta Městského obvodu Pardubice III) 
                        Ing. Kateřina Kovářová (tajemník ÚMO Pardubice III) 
____________________________________________________________________________ 
 

I.    
                                                   Schválení programu jednání     

(pro 4 , proti -, zdrž -) 
1. Městská knihovna Rumunská – Týden knihoven 
2. Vyjádření k žádosti společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., o zřízení 

věcného břemene práva uložení a provozování telekomunikačního vedení –           
Na Babce 

3. Vyjádření k žádosti společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., o zřízení 
věcného břemene práva uložení a provozování telekomunikačního vedení - 
Radiomechaniků 

4. Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přechodu a přejezdu pozemku 
p.č. 2781/13 v k.ú. Pardubice 

5. Žádost o pronájem a prodej části p.p.č. 475 a části p.p.č. 409/193 v k.ú. Studánka 
6. Vánoční výzdoba 
7. Prodloužení žádosti o vyhrazené parkování v ulici Dašická před čp. 1758 
8. Projednání obecně závazné vyhlášky města Statutárního města Pardubice č.2/2008  
9. Vyjádření k projektové dokumentaci“VO Pardubice, ul. Luční a obslužná 

komunikace Na Drážce část jižní“ oprava VO 
10. Diskuse 
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1. 
Městská knihovna Rumunská – Týden knihoven 6. – 12. října 2008  

 
Usnesení 319 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III  souhlasí s vyhlášením osvobození od poplatků za: 

- upomínky vypůjčených a nevrácených knih,  
- základní roční poplatky pro děti a pro důchodce, 

v období od 6.10 – 12.10.2008 v Městské knihovně Rumunská. 
____________________________________________________________________________ 

 
2. 

Vyjádření k žádosti společnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., o zřízení věcného 
břemene práva uložení a provozování telekomunikačního vedení – Na Babce 

 
Usnesení 320 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 – telekomunikačního vedení společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, 
v části pozemků p.č. 432/2 a p.č. 469 v k.ú. Studánka, a to v rozsahu dle předloženého 
situačního nákresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________ 

 
3. 

Vyjádření k žádosti sopolečnosti Telefónica O2 Czech republic, a.s., o zřízení věcného 
břemene práva uložení a provozování telekomunikačního vedení – Radiomechaniků 

  
Usnesení 321 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 – telekomunikačního vedení společnosti 
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, Praha, 
v části pozemku p.č. 80/44 v k.ú. Studánka, a to v rozsahu dle předloženého situačního 
nákresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
____________________________________________________________________________ 

 
4. 

Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene práva přechodu a přejezdu pozemku p.č. 
2781/13 v k.ú. Pardubice 

 
Usnesení 322 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného 
břemene práva přechodu a přejezdu pozemku p.č. 2781/13 v k.ú. Pardubice ve prospěch 
oprávněných – vlastníků rekreační chaty na st.p.č. 4742, kterými jsou M.Ž a P.Ž.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
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5. 
Žádost o pronájem a prodej části p.p.č. 475 a části p.p.č. 409/193 v k.ú. Studánka 

 

Usnesení 323 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III souhlasí s pronájmem, případně prodejem části 
pozemku p.č. 475 o výměře 130 m2 a části pozemku p.č. 409/193 o výměře 210 m2 vlastníku 
nemovitosti na st.p.č. 708, restaurace Signal, panu J.P.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 

 

6. 
Vánoční výzdoba 

 

Usnesení 324 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III: 
a) schvaluje objednání vánoční výzdoby pro rok 2008 v max. výši 37.142,- Kč včetně 

DPH 19% u společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 02 
Pardubice, IČ: 25262572. Vánoční výzdoba spočívající v dodávce a montáži řezaného 
stromu, jeho ozdobení včetně elektrické energie bude umístěna na sídlišti Dubina - 
před budovou Úřadu městského obvodu Pardubice III. 

b) schvaluje financovat tuto vánoční výzdobu z kapitoly životní prostředí - péče o 
veřejnou zeleň a veřejné prostranství. 

____________________________________________________________________________ 
 

7. 
             Prodloužení povolení na zvláštní užívání místní komunikace - vyhrazené 

parkování 
Usnesení 325 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí se zvláštním užíváním místní komunikace pro 
prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace na vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Dašická  na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1755 - 1771, 
pro pana D.H.* 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 

 

8. 
Projednání obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 2/2008 

 

Usnesení 326 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III bez připomínek bere na vědomí návrh obecně závazné 
vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 2/2008 – „O regulaci provozování výherních hracích 
přístrojů“ , který je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Veřejné osvětlení Pardubice – ul. Luční a 

obslužná komunikace Na Drážce – část jižní - oprava“ 
 

Usnesení 327 R/2008                                    (pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí za Městský obvod Pardubice III s navrženou 
projektovou dokumentací ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „Veřejné osvětlení 
Pardubice – ul. Luční a obslužná komunikace Na Drážce – část jižní - oprava“ společnosti E – 
dir s.r.o., se sídlem Kasanice čp. 1, Lázně Bohdaneč, IČ 25995138  s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů.  
____________________________________________________________________________ 

 
 

Přílohy zápisu z 25. řádného jednání Rady městského obvodu Pardubice III: 
 

o Příloha k usnesení 320 R/2008 – situační výkres  
o Příloha k usnesení 321 R/2008 – situační výkres 
o Příloha k usnesení 326 R/2008 – obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubi- 

ce č. 2/2008 – „O regulaci provozování výherních hracích přístrojů“  
____________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne  14. srpna 2008. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


