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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 

ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 15. ŘÁDNÉHO 
JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

(15. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 24. listopadu 2011) 
 
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. 

 
I.    

                                               Schválení programu jednání            (pro 4, proti -, zdrž -) 
 

1. Jmenování vedoucího odboru dopravy a životního prostředí 
2. Studie na plošné zklidnění dopravy v části Městského obvodu Pardubice III 
3. Informativní zpráva o počtech vyhrazených parkovacích míst na území MO Pardubice III 
4. Prodloužení povolení vyhrazeného parkování - Vrbická 
5. Prodloužení povolení vyhrazeného parkování - Pech 
6. Prodloužení povolení vyhrazeného parkování - Polach 
7. Prodloužení povolení vyhrazeného parkování - Nedoma 
8. Prodloužení povolení vyhrazeného parkování – MUDr. Vilímová 
9. Stanovení počtu přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2012 

10. Vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější květinovou výzdobu“ 
11. Kulturní akce pro rok 2012 
12. Dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času pro rok 2011 
13. Plnění rozpočtu MO Pardubice III k 31.10.2011 
14. Plán inventur 2011 
15. Dodatek SOD na zhotovení PD „Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy, Pardubice“ 
16. Dodatek SOD na zhotovení PD „Stavební úpravy prostoru u BD čp. 1565-1567 v ul. Dašická, 

Pardubice“ 
17. Dodatek SOD na zhotovení PD „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokality 3 a 6 (3A, 

3B, 6A, 6B) 
18. Dodatek SOD na provedení stavby „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ 
19. Vyjádření k záměru pronajmout nebytové prostory v areálu Hůrka čp. 1823 
20. Vyjádření k žádosti  o prodej části pozemku parc.č. 94/12 v k.ú. Studánka 
21. Vyjádření k žádosti rozšíření smlouvy o výpůjčce o nebytové prostory v objektu čp. 1016,        

ul. E. Košťála, Pardubice 
22. Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku parc.č.st. 608 v k.ú. Studánka 
23. Vyjádření k žádosti o prodej pozemku parc.č. 115/21 a pozemku parc.č. 115/27 v k.ú. Studánka 
24. Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku parc.č. 775/19 v k.ú. Pardubice a odkoupení 

stavby na něm vybudované Statutárním městem Pardubice 
25. Zřízení vyhrazeného parkování – Groll Petridesová 
26. Vyjádření k trase sdělovacího vedení  
27. Dodatek SOD na provedení stavby „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ 
28. Diskuse 
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_______________________________________________________________________________ 
 

1. 
Jmenování vedoucího odboru dopravy a životního prostředí 

 
Usnesení R/177/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

jmenuje 

na návrh tajemníka Úřadu městského obvodu Pardubice III a na základě výsledků výběrového 
řízení pana Ing. Luboše Tušla vedoucím odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského 
obvodu Pardubice III ke dni 28.11.2011 na dobu určitou, po dobu mateřské dovolené, následného 
čerpání řádné dovolené a rodičovské dovolené paní Ing. Lenky Vacinové.    
_______________________________________________________________________________ 
 

2. 
Studie na plošné zklidnění dopravy v části Městského obvodu Pardubice III 

 
Usnesení R/178/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí 

se zpracováním studie, jejímž výsledkem by bylo konkrétní opatření pro zklidnění dopravy v části 
Městského obvodu Pardubice III, na území vymezeném ulicemi: jih ul. Dašická, Staročernská, 
západ ul. Na Drážce, sever ul. Blahoutova a východ ul. V Zahrádkách, Lesní, Potěšilova. 
_______________________________________________________________________________ 
 

3. 
Informativní zpráva o stavu, počtech a časové specifikaci udělování  

vyhrazeného parkování na území MO Pardubice III 
 

Usnesení R/179/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 

 

4. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/180/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici 
Dašická, na stávajícím parkovišti za objektem zdravotnického zařízení čp. 1804 (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatelku Renatu Vrbickou Zelinkovou, se sídlem Dašická 
1804,  530 03 Pardubice, IČ 13230514 v termínu od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2013. 
_____________________________________________________________________________ 

 

5. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/181/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1013 - 1014, 
konkrétně před čp. 1013 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro V.P* v termínu 
od 1. 1. 2012 do 14. 9. 2012. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 
 

6. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/182/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici Erno 
Košťála, na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 1013 - 1014, konkrétně před čp. 1013 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatele M.P.* (držitel průkazu ZTP/P), 
v termínu od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2014. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

7. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/183/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Na Drážce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 352 - 358, 
konkrétně před čp. 358 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro D.N.* (držitele 
průkazu ZTP/P) jako nezletilého zastoupeného matkou J.N.* v termínu od 1. 1. 2012 do 30. 9. 
2013. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

8. 
Prodloužení povolení vyhrazeného parkování 

 

Usnesení R/184/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

prodloužení povolení zvláštního užívání místní komunikace pro vyhrazené parkování 
v Pardubicích, ulici Bartoňova na stávajícím parkovišti za bytovým domem čp. 842 - 845, 
konkrétně za čp. 843 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro H.V.* v termínu 
od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2013. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 
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9. 
Stanovení počtu přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2012 

 

Usnesení R/185/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
1. schvaluje  

aby v roce 2012 bylo na 11 stanovištích 136 jednotlivých přistavení velkoobjemových 
kontejnerů hrazených z rozpočtu Městského obvodu Pardubice III, 

2. ukládá 

zapracovat stanovený počet přistavení velkoobjemových kontejnerů v roce 2012 do smlouvy o 
dílo. 

Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl 
Termín: prosinec 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

10. 
Informativní zpráva – Vyhodnocení soutěže 

„O nejkrásn ější rozkvetlá okna“ 
 
Usnesení R/186/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 

_______________________________________________________________________________ 
 

11. 
Kulturní akce M ěstského obvodu Pardubice III pro rok 2012 

 

Usnesení R/187/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. schvaluje 

uskutečnit jako tradiční kulturní akce Městského obvodu Pardubice III na rok 2012 
„Masopustní tancovačka“ (předpokládaný termín 25.2.2012), „Slet čarodějnic“ (termín 
30.4.2012), „Dětský den“ (termín bude upřesněn), „Studánecké posvícení“ (termín 3.9.2012), 
„Vítání podzimu“ (termín září 2012),  „Strašidelná stezka“ (termín bude upřesněn),  „Vánoční 
zpívání“ (předpokládaný termín 23.12.2012),  soutěž „ O nejkrásnější květinovou výzdobu“, 
„farmářské trhy“ (od dubna do prosince 2012), „promenádní koncerty“ (poslední resp. 
předposlední čtvrtek v měsících duben, květen, červen a září 2012) a případně další akce. 
Příprava a zajištění akcí bude ve spolupráci s KC Pardubice a místními základními školami. 

2. ukládá  

předložit informaci o kulturních akcích MO Pardubice III pro rok 2012 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III.  

Z: Irena Štěpánková 
T: 12/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

12. 
Poskytování dotací z fondu kultury, sportu, mládeže  

a volného času pro rok 2011 
 

Usnesení R/188/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. schvaluje 

poskytnutí dotace z fondu kultury, sportu, mládeže a volného času dle žádosti č. 28/2011 
Klubu důchodců – Pardubice Slovany – Studánka, zastoupený paní Věrou Ťopkovou, adresa 
Pardubice, Krátká 673 na akci „Vánoční posezení“ ve výši  3.000,- Kč,  

2. ukládá  

uzavřít smlouvu o poskytnutí schválené dotace s příslušným subjektem.  

Z: Irena Štěpánková 
T: 11/2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

13. 
Informativní zpráva - pln ění rozpočtu   

Městského obvodu Pardubice III k 31.10.2011  
 

Usnesení R/189/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

bere na vědomí   

vyhodnocení plnění rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 10. 2011, které je jako příloha 
nedílnou součástí tohoto unesení. 
_______________________________________________________________________________ 

 

14. 
Informativní zpráva – Plán inventur 2011 

 
Usnesení R/190/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a tuto bere na vědomí. 
_______________________________________________________________________________ 

 

15. 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace „Zřízení chodníku v ulici Luční a U 

Školy, Pardubice“ 
 

Usnesení R/191/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební 
povolení na realizaci stavby „Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy, Pardubice“, uzavřené 
se společností PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 169, IČ: 25292161 o rozdělení 
celkové ceny plnění na dvě části, a uhrazení ceny za dodanou projektovou dokumentaci pro 
územní řízení ještě v letošním roce, 

2. ukládá 

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 169, IČ: 25292161 
dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení, stavební 
povolení a realizaci stavby „Zřízení chodníku v ulici Luční a U Školy, Pardubice“ v němž 
bude rozdělena celková cena díla na ceny jednotlivých částí díla. 

  Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl 

                Termín: listopad 2011 
_______________________________________________________________________________ 
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16. 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace „Stavební úpravy prostoru  

u  bytového domu čp. 1565 – 1567 v ulici Dašická, Pardubice“ 
 
Usnesení R/192/2011                             (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

dodatek ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a stavební 
povolení na realizaci stavby „Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565-1567 v ulici 
Dašická, Pardubice“, uzavřené se společností PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 
169, IČ: 25292161 o rozdělení celkové ceny plnění na dvě části, a uhrazení ceny za dodanou 
projektovou dokumentaci pro územní řízení ještě v letošním roce, 

2. ukládá 

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 169, IČ: 25292161 
dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a 
stavební povolení na realizaci stavby „Stavební úpravy prostoru u bytového domu čp. 1565-
1567 v ulici Dašická, Pardubice“ v němž bude rozdělena celková cena díla na ceny 
jednotlivých částí díla. 

  Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl 
Termín: listopad 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

 
 

17. 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace pro územní řízení na akci 

„Regenerace panelového sídliště Dubina – lokality 3 a 6 (3A, 3B, 6A, 6B) Pardubice“ 
 

Usnesení R/193/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 

prodloužení termínu na zhotovení dokumentace pro územní řízení na akci „Regenerace 
panelového sídliště Dubina – lokality 3 a 6 (3A, 3B, 6A, 6B) Pardubice“,  

2. ukládá 

uzavřít se společností PRODIN a.s., se sídlem Pardubice, Jiráskova 169, IČ: 25292161 
dodatek č. 1 smlouvy o dílo o prodloužení termínu plnění na zhotovení dokumentace pro 
územní řízení na akci „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokality 3 a 6 (3A, 3B, 6A, 
6B) Pardubice“.         

  Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl 
                Termín: listopad 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

18. sloučená s 27. 
Dodatek č. 2 smlouvy o dílo na provedení stavby „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ 

 
Usnesení R/194/2011                             (rozprava: 3; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. schvaluje 
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a) rozšíření veřejné zakázky „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ o práce ve výši 21. 
029,- Kč včetně DPH 20 % z důvodu nepředvídaných prací nutných k provedení napojení 
sorpčních vpustí do hlavního řádu kanalizace,  

b) prodloužení termínu dokončení stavby „Rozšíření parkoviště v ulici Na Drážce“ o 8 dní – 
do 16.12.2011 z důvodu rozšíření veřejné zakázky schválené uzavřeným dodatkem č. 1 ke 
smlouvě o dílo,  

2. ukládá 

uzavřít se společností Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., se sídlem Husova 437, 566 01 Vysoké 
Mýto, IČ: 25953818 dodatek smlouvy o dílo č. 2 na realizaci víceprací a na prodloužení 
termínu realizace víceprací v rámci zakázky veřejné zakázky „Rozšíření parkoviště v ulici Na 
Drážce“.         

  Zodpovídá: Ing. Luboš Tušl 
                Termín: listopad 2011 

_______________________________________________________________________________ 
 

19. 
Vyjádření k záměru pronájmu nebytových prostor v areálu Hůrka č.p. 1823 

 
Usnesení R/195/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předložené žádosti a  

souhlasí 

a) se záměrem pronajmout nebytové prostory - dílna a sklad o celkové výměře 188,08 m2 

v objektu č. 6 stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 3515/15 k.ú. Pardubice a sklad o 
výměře 33,37 m2 (vrata č. 1) v objektu č. 7 stojícím na pozemku označeném jako stp.č. 
3515/16  k.ú. Pardubice v areálu čp. 1823 Hůrka  panu Karlovi Marešovi, nar. 6.4.1967, bytem 
Dašická 1767, 530 03 Pardubice, IČ 72823119, účel nájmu– autoopravna a sklad,  

b) se záměrem pronajmout nebytový prostor - sklad o celkové výměře 66,9 m2 (vrata č. 6  
a 7) v objektu č. 10 stojícím na pozemku označeném jako stp.č. 3515/18 k.ú. Pardubice v  
areálu čp. 1823 Hůrka, společnosti M & M reality holding a.s., Praha 1, Nové Město,    
Krakovská 1675/2, PSČ 110 00, IČ 27487768, účel nájmu – sklad reklamních stojanů. 

_______________________________________________________________________________ 
 

20. 
Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.p.č. 94/12  v k.ú. Studánka 

 
Usnesení R/196/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části p.p.č. 94/12 o výměře 46 m2 k.ú. Studánka panu Pavlovi Strnadovi, nar. 5.11. 
1957, trvale bytem Smilova 440, Pardubice a paní, Jitce Strnadové, nar. 16.2.1977, trvale bytem 
Rumunská 246, Pardubice,  za cenu 500,- Kč/m2. 
_______________________________________________________________________________ 

 

21. 
Vyjádření k žádosti o rozšíření smlouvy o výpůjčce – nebytové prostory v objektu čp. 1016, 

ul. E. Košťála, Pardubice 
 
Usnesení R/197/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  



15. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 24. listopadu 2011       Strana 8 (celkem 9) 
 

souhlasí 

s rozšířením smlouvy o výpůjčce na nebytové prostory o celkové výměře 50,45 m2 v objektu čp. 
1016 E. Košťála, stojícím na pozemku označeném jako st.p.č. 1013/3 k.ú. Studánka, příspěvkové 
organizaci Sociální služby města Pardubic, IČ 75090970, se sídlem Kpt. Jaroše 726, 53181 
Pardubice. Nebytové prostory budou využity k rozšíření a zajištění činnosti Pečovatelské služby.  
_______________________________________________________________________________ 

 

24. 
Vyjádření k žádosti o výpůjčku části pozemku p.č. 775/19 v k.ú. Pardubice 
a odkoupení stavby na něm vybudované Statutárním městem Pardubice 

 
Usnesení R/198/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

a) s výpůjčkou části 775/19 v k.ú. Pardubice o výměře 15 m2, společnosti RAŠ, spol. s r.o., 
IČ 49285874, se sídlem Pardubice, Sladkovského 410,  za účelem zřízení sjezdu z  p.p.č.  
769/1 k.ú. Pardubice na silnici II/322 ul. Staročernská, 

b) s bezúplatným převodem vybudované stavby sjezdu na části 775/19 o výměře 15 m2 v k.ú. 
Pardubice ze společnosti RAŠ, spol. s r.o., IČ 49285874, se sídlem Pardubice, Sladkovského 
410, do vlastnictví Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, 
Pardubice. 

_______________________________________________________________________________ 
 

25. 
Zřízení vyhrazeného parkování 

 
Usnesení R/199/2011                             (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování v Pardubicích, ulici 
Bartoňova, na stávajícím parkovišti za bytovým domem čp. 846 - 849, konkrétně za čp. 848 
(situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro žadatelku V.G.* (držitelku průkazu 
ZTP), datum narození 18.1.1952, zastoupenou na základě plné moci P.G.* v termínu od 1.12.2011 
do 31.12. 2013. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
_______________________________________________________________________________ 

 

26. 
Vyjádření k projektované trase sdělovacího vedení akce „Optické připojení – Pardubice – 

ulice Na Drážce (u ČS SHELL) a Husova ulice – investor FASPORT a.s.“ 
 

Usnesení R/200/2011                             (rozprava: 1; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem trasy sdělovacího vedení tak, jak je uvedeno 
v situačním výkrese plánované akce „Optické připojení – Pardubice – ulice Na Drážce (u ČS 
SHELL) a Husova ulice – investor FASPORT a.s.“, zpracované projekční kanceláří Marie 



15. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 24. listopadu 2011       Strana 9 (celkem 9) 
 

Kuchařová, se sídlem Dražkovice 141, 533 33 Pardubice, IČ 162 40 171 s tím, že budou dodrženy 
podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_______________________________________________________________________________ 
 

V Pardubicích dne 24. listopadu 2011 
Zpracovala:Bc. Petra Gadlenová (kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


