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U S N E S E N Í 
z 31. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 19. dubna 2021 od 16:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Mgr. Jiřina Klírová, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Pavel Vojtěch, 
         tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

 
Omluveni:  - 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Kontrola plnění usnesení KV RMO Pardubice III k 12. 4. 2021 

 
Usnesení R/404/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

1. ponechat v dlouhodobé evidenci - volební období 2018 – 2022 

usnesení č.: R/220/2020 
 

2. ponechat v evidenci - volební období 2018 – 2022 

usnesení č.: R/59/2019; R/273/2020 
 

3. vyřadit z evidence - volební období 2018 – 2022 

usnesení č.: R/340/2020; R/341/2020; R/342/2020; R/372/2021; R/373/2021; 
R/376/2021; R/383/2021; R/402/2021; R/403/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Dubové návrší u čp. 748 

 
Usnesení R/405/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, 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, v ulici Dubové návrší na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 748 (dle situačního výkresu) 
pro M. N.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …* (…*), v termínu od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2022. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála z boční strany čp. 957 

 

Usnesení R/406/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se zvláštním užíváním místní komunikace pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, v ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 957 – 958, konkrétně z boční 
strany čp. 957 (dle situačního výkresu) pro I. O.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …* (…*) v zastoupení 
opatrovníka D. K.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …*, v termínu od 1. 5. 2021 do 31. 12. 2023. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

 

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

_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Vyjádření k PD stavby „I/36 Sezemice obchvat, doplnění VO“ 

 
Usnesení R/407/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „I/36 Sezemice obchvat, 
doplnění VO“ tak, jak je uvedeno v situačním výkresu – Přehledná situace, č. přílohy C.1, z projektové 
dokumentace pro územní rozhodnutí, zpracované v srpnu 2020 společností Valbek, spol. s r.o., se sídlem 
Vaňurova 505/17, 460 02 Liberec 3, IČ 482 66 230 za podmínek: 

a) nedojde k zásahu do dřevin rostoucích mimo les nad rámec povoleného kácení dřevin v souladu se 
zákonem č. 114/1992 Sb., ochraně přírody a krajiny, v platném znění, v souvislosti se stavbou „I/36 
Sezemice obchvat“; 

b) vlastnická práva k vytěžené dřevní hmotě při kácení dřevin rostoucích mimo les na veřejně přístupných 
pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubice na území Městského obvodu Pardubice III 
vykonává Městský obvod Pardubice III; 

c) nedojde k poškození cyklistické stezky směr Počáply 
d) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva 

Vyhodnocení Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 
 
Usnesení R/408/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

vyhodnocení plnění Programu rozvoje Městského obvodu Pardubice III za rok 2020 dle přílohy tohoto 
usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„RD – č.p. 14 – stavební úpravy, přístavba“ v ulici Pod Lipami čp. 14  
 
Usnesení R/409/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 
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za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „RD – č.p. 14 – stavební úpravy, 
přístavba“ v ulici Pod Lipami čp. 14, dle koordinačního situačního výkresu č. C 1,2,3, který je součástí 
projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, zpracované v lednu 2021 Ing. arch. Alešem 
Klosem, se sídlem Husova 214, 530 02 Pardubice, IČ 68903987 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby  

„Přístavba Motocentra v areálu BARTH“  
 

Usnesení R/410/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s navrženou stavební akcí „Přístavba Motocentra v areálu BARTH“ dle koordinační situace, výkresu č. C.3,  
z projektové dokumentace pro územní řízení, zpracované v měsíci březnu 2021 společností A.S.S.A. architekti 
s.r.o., se sídlem Perlová 7, 301 14 Plzeň, IČ 49197606 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. 
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k podnětu na ukončení právních vztahů umožňujících užívání pozemku parc. č. 409/31 v k.ú. 

Pardubice pod objektem rampy 
 

Zpráva byla stažena z jednání. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

9. 
Vyjádření k žádosti K. S.* o prodej nebo výpůjčku části pozemku parc. č. 424/72  

o výměře cca 23 m2 v k.ú. Studánka  
 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části pozemku parc. č. 424/72 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Studánka K. S.*, nar. …*, 
trvale bytem …*, …*. 
 
Odůvodnění: Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 424/72  
o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Studánka, neboť podle platného RP – Obytný resort …* je pozemek 
parc. č. 424/72 v katastrálním území Studánka určen pro veřejnou zeleň. 
 
Usnesení R/411/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s výpůjčkou části pozemku parc. č. 424/72 o výměře cca 23 m2 v katastrálním území Studánka K. S.*, nar. …*, 
trvale bytem …*, …* s podmínkou realizace trávníku/zeleně bez oplocení. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
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10. 
Vyjádření k žádosti společnosti GasNet, s.r.o., o zřízení budoucího věcného břemene a o zřízení věcného 

břemene na části pozemku parc. č. 356/1 v katastrálním území Studánka  
 
Usnesení R/412/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zřízením budoucího věcného břemene a se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 356/1 
v katastrálním území Studánka, spočívajícího v uložení a provozování NTL plynovodu a přípojek v rámci stavby 
„Reko MS Pardubice – Věry Junkové u ZŠ“ ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., IČO 27295567, se sídlem 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11. 
Vyjádření k žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR o souhlas vlastníka pozemků s realizací stavby „I/36 

Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“  
 
Usnesení R/413/2021                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s vydáním souhlasu vlastníka pozemků s realizací stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“, jejíž 
část bude realizovaná na dalších pozemcích nebo na jejich částech pozemků parc. č. 886/39 
o výměře 34 m2, parc. č. 886/40 o výměře 8 m2, parc. č. 1138/8 o výměře 79 m2, parc. č. 1270 o výměře 79 
m2, parc. č. 5208/9 o výměře 53 m2, parc. č. 5208/10 o výměře 152 m2, parc. č. 5208/11 o výměře 
27 m2, parc. č. 5208/12 o výměře 19 m2, vše v katastrálním území  Pardubice, formou uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o podmínkách provedení stavby. 
_________________________________________________________________________________________ 
  

12. 
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2021  

 
Usnesení R/414/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. souhlasí         

s návrhem 2. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 v celkové výši rozpočtu 
50.368,4 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, která obsahuje rozpočtové opatření číslo 3/2021, jak je 
uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2021 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková 
T: 4/2021 

_________________________________________________________________________________________ 
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13. 

Informativní zpráva nové prostory pro provoz Knihovny městského obvodu Pardubice III 
 

Usnesení R/415/2021                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí  

skutečnost, že dne 31. 3. 2021 byly předány nebytové prostory v přízemí budovy čp. 983 ul. Jana Zajíce, 
Pardubice k užívání Městskému obvodu Pardubice III pro účely Knihovny městského obvodu Pardubice III 
s tím, že provede na vlastní náklady změnu účelu užívání na stavebním úřadě. 
_________________________________________________________________________________________ 
 

14. 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 1467/2021 (0034752020) – svoz a likvidace TKO vznikajícího z činnosti  

Úřadu městského obvodu Pardubice III a z provozu tržnic 
 

Usnesení R/416/2021                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje  

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 1467/2021 (0034752020) uzavřené smluvními stranami dne  
17. 12. 2020, jejíž předmětem je svoz a likvidace TKO vznikajícího z činnosti Úřadu městského obvodu 
Pardubice III a z provozu tržnic, se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 530 12 
Pardubice, IČ: 25262572, kterým se navyšuje cena sjednaného předmětu smlouvy za kalendářní rok 2021, o 7 
380 Kč bez DPH, tj. 8 929,80 Kč včetně DPH 21 %. Celková cena za plnění předmětu smlouvy za rok 2021 je 
sjednána smlouvou ve znění jejího dodatku č. 1 na 92 697 Kč bez DPH, tj. 112 163, 37 Kč včetně DPH 21 %. 
Dodatek č. 1 smlouvy je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
Termín: duben 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

15. 
Plnění rámcové smlouvy o dílo č. K - MO III 01/2021 (0024672020) 

 

Usnesení R/417/2021                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí  

průběžné plnění rámcové smlouvy o dílo č. K – MO III 01/2021 (0024672020) uzavřené dne 17. 12. 2020 se 
společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, Pardubice, IČO 25262572, jejíž předmětem 
je provádění údržby a opravy místních a veřejně přístupných účelových komunikací na území MO 
Pardubice III v roce 2021, a to k datu 19. dubna 2021 v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení; 

2. schvaluje 

zadání dílčího plnění smlouvy uvedené v bodu 1. tohoto usnesení spočívající v zajištění sjízdnosti a 
schůdnosti pozemních komunikace po zimním období, a to odstraněním závad způsobených klimatickými 
podmínkami, a to na místních komunikacích umístěných v ulici Josefa Janáčka, Jana Zajíce a Luční 
v maximální výši 740 985 Kč bez DPH, tj. 896 591,85 Kč včetně DPH 21 % v rozsahu dle přílohy č. 2. tohoto 
usnesení;  
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3. ukládá  

objednat realizaci dílčího plnění smlouvy uvedeného v bodu 1. tohoto usnesení.  

Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 

Termín: květen 2021 

_________________________________________________________________________________________ 
 

Zpracovala:      Pavlína Kučerová   (kancelář starosty Městského obvodu Pardubice III). 
 


