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U S N E S E N Í 
z 35. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 25. září 2017 od 16:00 hod 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Vojtěch, Mgr. Jiřina Klírová, Václav Shejbal 
tajemník ÚMO Pardubice III JUDr. Ludmila Knotková 

Omluveni: Ing. Aleš Vavřička 
 
_________________________________________________________________________________________ 

 
1. 

Vyjádření k žádosti Východočeské sportovní asociace, z.s. o pronájem prostor v areálu na Hůrkách čp. 1823    
 
Usnesení R/407/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 3, proti 0, zdrž. 1) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem nebytového prostoru o výměře 34 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. v areálu Hůrka čp. 1823 
označeného jako č. 7 stojícího na pozemku parc. č. stavební 3515/16 v katastrálním území Pardubice 
Východočeské sportovní asociaci, z.s., IČ 036 44 642, se sídlem K Vinici 1901, 530 02 Pardubice pro účel nájmu 
– sklad.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Zrušení usnesení o přenesení pravomocí řešení správních deliktů dle zákona o obcích 

 
Usnesení R/408/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

ruší  

usnesení R/237/2016 v bodu 1. ze dne 20. 6. 2016. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby 

 „Novostavba domu o jedné bytové jednotce – vila Lucie“ v ulici Radiomechaniků 
 
Usnesení R/409/2017                                                (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 sloučené územní rozhodnutí 
a stavební povolení akce „Novostavba domu o jedné bytové jednotce – vila Lucie“ v ulici Radiomechaniků na 
parc. č. 80/20 v katastrálním území Studánka dle situačních výkresů č. D 1.1.6 až D 1.1.9, které jsou součástí 
projektové dokumentace zpracované v únoru 2017 společností ATELIÉR KLOSE s.r.o., Husova 214, 530 03, 
Pardubice – Bílé Předměstí, IČ 27529487 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 



35. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 25. září 2017       Strana 2 (celkem 4) 
 

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba rodinného domu“  

na pozemku parc. č. 316/14 v katastrálním území Studánka v ulici Staročernská 
 
Usnesení R/410/2017                                                (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 ohlášení stavby „Novostavba 
rodinného domu“ na pozemku parc. č. 316/14 v katastrálním území Studánka v ulici Staročernská dle 
situačního výkresu č. D.1.07, který je součástí projektové dokumentace zpracované v srpnu 2017 Ing. Alešem 
Kankiou, se sídlem 696 21, Prušánky 47, IČ 01360329 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Stavební úpravy rodinného domu čp. 276“ v ulici Skrbkova 

 
Usnesení R/411/2017                                                (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 „Stavební 
úpravy rodinného domu čp. 276“ v ulici Skrbkova dle situačního výkresu č. 1.1.5 – Pohled zahradní, který je 
součástí projektové dokumentace zpracované v červenci 2017 Josefem Lamrem, autorizovaným stavitelem – 
obor pozemní stavby, ČKAIT č. 0700510, se sídlem Bartoňova 682, 530 12 Pardubice s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála před čp. 1003 

 
Usnesení R/412/2017                                                (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 pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1000 - 1004, konkrétně 
před čp. 1003 (dle situačního výkresu) pro A.P.* v termínu od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2019.  Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „LIDL - Na Drážce, Pardubice“ 

 
Usnesení R/413/2017                                                (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 územní řízení stavby „LIDL - Na 



35. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 25. září 2017       Strana 3 (celkem 4) 
 

Drážce, Pardubice“ v ulici Na Drážce dle situačního výkresu C 001 100 1002 00 – Celkový situační výkres, který 
je součástí projektové dokumentace zpracované v červnu 2017 společností PROJECT buiding s.r.o., se sídlem 
Erbenova 375/8, Černé Pole, 602 00 Brno, za následujících podmínek: 

 
a) Bude navržena adekvátní náhradní výsadba (počty, velikost a druhy výsadby) jako kompenzace za 

ekologickou újmu vzniklou kácením dřevin ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

b) Požadujeme, aby nově vybudovaná parkovací místa byla určena k bezplatnému parkování veřejnosti 
bez jakéhokoliv omezení. 

Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

8.  
Vyjádření k žádosti společnosti ELDANO s.r.o. o výpůjčku a nájem části pozemku parc. č. 391/1 

v katastrálním území Studánka 
 
Usnesení R/414/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem části pozemku parc. č. 391/1 o výměře 35 m2 v katastrálním území Studánka společnosti Eldano 
s.r.o., IČO 05851416, se sídlem Blahoutova 743, Studánka, 530 12 Pardubice za účelem umístění a 
provozování letní předzahrádky u kavárny čp. 743 ulice Blahoutova. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

9.  
Vyjádření k žádosti České pošty, s.p. o nájem části pozemku parc. č. 851/12 v katastrálním území Pardubice 
 
Usnesení R/415/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem části pozemku parc. č. 851/12 o výměře 22 m2 v katastrálním území Pardubice České poště, s.p., 
IČO 47114983, se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99 za účelem umístění a užívání 2 ks 
kontejnerů pro úschovu jízdních kol  pro provozovnu pošty v objektu čp. 1585 ul. Na Drážce.  
_________________________________________________________________________________________ 

 

10.  
Vyjádření k žádosti Jiřího Nastoupila o pronájem prostor v budově čp. 826 Bartoňova ulice 

 

Usnesení R/416/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s nájmem prostor o výměře 14 m2 nacházejících se v 9. nadzemním podlaží (8. patro) budovy čp. 826 
Bartoňova ulice na pozemku parcela č. stavební 734 v katastrálním území Studánka a obec Pardubice J.N.* 
Pardubice pro účel nájmu – dočasné uskladnění nábytku (jedná se o nekomerční účel).  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

_________________________________________________________________________________________ 
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11.  
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 8. 2017 

 
Usnesení R/417/2017                                                (rozprava: 4; 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. 8. 2017. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

12.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Garáž a technické zázemí na pozemku p. č. 424/69 Pardubice - Studánka“  
 
Usnesení R/418/2017                                                (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 územní a stavební řízení akce 
„Garáž a technické zázemí na pozemku p. č. 424/69 Pardubice - Studánka“ dle situačního výkresu C.2 - situace 
širších vztahů a situace D.1.1.8 – Pohled západní (z ulice Dubinská), které jsou součástí projektové 
dokumentace zpracované v červenci 2017 Jiřím Hejzlarem, se sídlem Revoluční 1421, 565 01 Choceň, IČ 
12981451 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

13.  
Nařízení o provádění zimní údržby místních komunikací na území města v období 2017/2018 

 
Usnesení R/419/2017                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s návrhem novely Nařízení statutárního města Pardubic č. 9/2009 o provádění zimní údržby místních 
komunikací na území města Pardubic, ve znění nařízení č. 5/2010, č. 5/2011, č. 8/2012, č. 9/2013, č. 8/2014, 
č. 5/2015 a č. 8/2016, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

14.  
Vyjádření ke stavbě zahradního domku s terasou na pozemkové parcele č. 1042/52 v k. ú. Pardubice   

 
Usnesení R/420/2017                                                (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 zahradního domku s terasou, umístěnou na pozemkové 
parcele č. 1042/52 v k. ú. Pardubice, v zahrádkářské kolonii Hůrka dle situačního výkresu předloženého P.P.* 
Pardubice s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 

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

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

 


