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U S N E S E N Í 
ze 43. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 16. dubna 2018 od 13:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 

Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Václav Shejbal, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni:  Ing. Aleš Vavřička 
_________________________________________________________________________________________ 

 

1. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2018 

 
Usnesení R/509/2018                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, 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. 3. 2018. 

_________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Rodinný dům na parc. č. 409/111, 409/295, 409/289, ul. 

Bartoňova, Pardubice“  
 
Usnesení R/510/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro vydání společného povolení na akci 
„Rodinný dům na parc. č. 409/111, 409/295, 409/289, ul. Bartoňova, Pardubice“ dle koordinační situace č. 
C.2, která je součástí projektové dokumentace zpracované v únoru 2018 Ing. Lubošem Svatošem, se sídlem 
Jiřího z Poděbrad 165, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 135 46 473 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

__________________________________________________________________________________ 
3. 

Vyjádření k umístění stavby „NTL plynovodní přípojka pro rodinný dům, 
ul. Dašická 432, 530 03 Pardubice III – Bílé Předměstí“  

 

Usnesení R/511/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s umístění stavby „NTL plynovodní přípojka pro rodinný dům, ul. Dašická 432, 
530 03 Pardubice III – Bílé Předměstí“, tak, jak je uvedeno ve speciálním situačním výkresu – Situace 
technického řešení – NTL přípojka plynu, č. výkresu O1, který je součástí projektové dokumentace pro 
stavební povolení, zpracované v únoru 2018 Libuší Němcovou, se sídlem Boháčova 1629, 530 02 Pardubice, IČ 
481 65 948 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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4. 

Vyjádření ke stavbě skladu zahradního nářadí a přístřešku na posezení 
na pozemkové parcele č. 1042/56 v k. ú. Pardubice   

 

Usnesení R/512/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou stavbou skladu zahradního nářadí a přístřešku na posezení na 
pozemkové parcele č. 1042/56 v k. ú. Pardubice, v zahrádkářské kolonii Hůrka dle situačního výkresu 
předloženého P.T.* s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské chalupy“ 

 

Usnesení R/513/2018                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 4, 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“, dle situačních výkresů C.3.1, C.3.2 a C.3.3. – Koordinační ituace, které jsou součástí 
projektové dokumentace zpracované v únoru 2018 společností TRANSCONSULT s.r.o., se sídlem Nerudova 37, 
500 02 Hradec Králové za následujících podmínek: 
a) bude upřesněna ochrana dřevin, jež 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) v inventarizaci dřevin budou doplněny všechny dřeviny rostoucí podél silnice I/36 v úseku zájmového 
území stavby. Bude posouzeno způsob jejich ochrany dle ustanovení písm. a) tohoto usnesení,   

c) bude navržena adekvátní náhradní výsadba (počty, velikost a druhy vysazovaných dřevin) jako 
kompenzace za ekologickou újmu vzniklou kácením dřevin rostoucích mimo les ve smyslu ustanovení § 8 
odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, 

d) v rámci stavby bude vybudována hluková stěna v úseku od okraje lesa naproti objektu čp. 1101 po 
kruhovou křižovatku ulic Husova a Na Drážce. 

Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkresy jsou nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „LIDL - Na Drážce, Pardubice“ 

 

Usnesení R/514/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „LIDL - Na 
Drážce, Pardubice“ v ulici Na Drážce dle situačního výkresu 14G DSP C C.3 – Koordinační situační výkres, který 
je součástí projektové dokumentace zpracované v říjnu 2018 společností PROJECT buiding s.r.o., se sídlem 
Erbenova 375/8, Černé Pole, 602 00 Brno, za podmínky, že reklamní pylon bude osvětlen pouze během 
prodejní doby objektu LIDL a to nejdéle do 22 hodin. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

7. 
Vyjádření k žádosti společnosti BARTH – media, a.s. o změnu smlouvy o výpůjčce 
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Usnesení R/515/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se změnou smlouvy o výpůjčce uzavřenou se společností BARTH – media, a.s., IČO 25256181, se sídlem Hůrka 
1798, 53 12 Pardubice – Dubina 

a) s výpůjčkou části pozemku parc. č. 986/15 o výměře 466 m², části pozemku parc. č. 986/17 o výměře 1 
m², části pozemku parc. č. 986/21 o výměře 49 m² a části pozemku parc. č. 1128/21 o výměře 81 m² vše 
v katastrálním území Pardubice za účelem výstavby komunikace (úprava napojení areálu skupiny BARTH 
na veřejnou komunikaci); 

b) s bezúplatným převodem stavby komunikace vybudované na části pozemku parc. č. 986/15 o výměře 466 
m², části pozemku parc. č. 986/17 o výměře 1 m², části pozemku parc. č. 986/21 o výměře 49 m² a části 
pozemku parc. č. 1128/21 o výměře 81 m² vše v katastrálním území Pardubice  do vlastnictví Statutárního 
města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice po kolaudaci s podmínkou, že při 
převodu do správy Městského obvodu Pardubice III bude písemně sdělen rozsah a délka záruční lhůty a 
název společnosti, u které bude možné uplatnit případné záruky. 

 ________________________________________________________________________________________ 

8.  
Vyjádření k žádosti společnosti ČEZ Distribuce,  

a. s. o zřízení věcného břemene na části pozemku parc. č. 409/23 v k.ú. Studánka  
Usnesení R/516/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 409/23 v katastrálním území Studánka dle 
geometrického plánu č. 1213-58/2018 ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, se sídlem 
Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 za účelem provozování stávající inženýrské sítě. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

10. 
Vyjádření k žádosti Ing. Pavla Eremiáše o pronájem prostor v budově čp. 826 v ul. Bartoňova 

 

Usnesení R/517/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti -, zdrž. 1) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem prostor o výměře 14 m2 nacházejících se v 5. nadzemním podlaží (4. patro) budovy čp. 826 
Bartoňova ulice na pozemku parcela č. stavební 734 v katastrálním území Studánka a obec Pardubice P.E.*  
pro účel nájmu – sklad.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11.  
Vyjádření k umístění a provozování letní předzahrádky 

 
Usnesení R/518/2018                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

za Městský obvod Pardubice III, se zvláštním užíváním místní komunikace - chodníku pro umístění a 
provozování letní předzahrádky v Pardubicích, ulici Erno Košťála čp. 990, před provozovnou herny, pro 
společnost Dynamic Gastro a. s., se sídlem Jičín, Kollárova 41, PSČ 506 01, IČ 275 28 979 v termínu od 1. 5. 
2018 – 30. 9. 2018 za dodržení následujících podmínek: 
1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 68 m2  
2. Bude zachována volná průchozí šířka chodníku min. 2,30 m. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na 

ploše dle situačního výkresu.  
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3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií apod., denní provoz letní předzahrádky 
bude ukončen nejpozději do 22.00 hod.  

4. Provozovatel letní předzahrádky zajistí každodenní úklid přilehlých zelených ploch a zpevněných ploch 
komunikací v okolí této předzahrádky. 

5. Po celou dobu zvláštního užívání bude provozovatel odpovídat za bezpečný a estetický vzhled letní 
předzahrádky. 

6. V prostoru předzahrádky ani v jejím okolí nesmí být skladováno zboží. 
 _________________________________________________________________________________________ 

 

 
Zpracovala: Bc. Petra Gadlenová (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 


