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U S N E S E N Í 
z 8. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 24. června 2019 od 16:00 hod. 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni:    
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

1. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2018 

 
Usnesení R/104/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

1. bere na vědomí 

návrh závěrečného účtu Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2018, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2018 ke schválení Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III, 

3. doporučuje  

Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III schválit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III, 
účetní závěrku Městského obvodu Pardubice III a souhlasit s celoročním hospodařením Městského 
obvodu Pardubice III za rok 2018, a to bez výhrad. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

2. 
Informativní zpráva - plnění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2019 

 
Usnesení R/105/2019                                               (rozprava: 0; hlasování: pro 5, 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. 5. 2019. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. 
2. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2019 

 

Usnesení R/106/2019                                                (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 2019 v celkové výši rozpočtu 
46.311 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 3/2019, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
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2. ukládá  

předložit 2. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2019 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

4. 
Informativní zpráva – zákon o střetu zájmů 

 
Usnesení R/107/2019                                                (rozprava: 3; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada Městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

bere na vědomí 

informativní zprávu o povinnostech vyplývajících ze zákona o střetu zájmů. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

5. 
Jmenování likvidační komise 

 
Usnesení R/108/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

1. jmenuje 

jednorázovou likvidační komisi v následujícím složení: 

Předseda komise: 
Pavel Vojtěch člen zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III 
Členové komise: 
Ing. Irena Štěpánková tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice III 
Miriam Šotková  vedoucí odboru ekonomického a vnitřních věcí 
Ing. Monika Šimůnková sam. odborný referent odboru dopravy a životního prostředí 
Pavlína Kučerová   pracovník sekretariátu starosty a tajemníka 
Tajemník komise: 
Milena Rajnetová  sam. odborný referent odboru ekonomického a vnitřních věcí 

2. ukládá 

předložit návrh na vyřazení přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Radě městského 
obvodu Pardubice III ke schválení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

6. 
Kulturní vyžití v rámci městského obvodu 

 
Usnesení R/109/2019                                             (rozprava: 6; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

pověřuje 

starostu Ing. Mgr. Vítězslava Štěpánka vyvolat jednání s vedením města (náměstky primátora Mgr. 
Rychteckým za školství a PaeDr. Mazuchem za kulturu) k otázce kulturních zařízení a kulturního vyžití v našem 
obvodě s cílem rozšířit zajištění kulturních aktivit v rámci městského obvodu a předložit přiložený návrh.   
_________________________________________________________________________________________ 
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7. 
Vyjádření k žádosti M. N.* o nájem části pozemku parc. č. 851/12 v katastrálním území Pardubice  

 
Usnesení R/110/2019                                             (rozprava: 5; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za MO Pardubice III 

souhlasí 

s nájmem části pozemku parc. č. 851/12 o výměře 75 m2 v katastrálním území Pardubice za účelem umístění a 
provozování prodejního stánku se zmrzlinou a občerstvením (vyjma alkoholických nápojů), bez venkovního 
posezení tak, aby byla v maximální možné míře zachována veřejná zeleň. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

8.  
Vyjádření k žádosti Z. K.* o nájem prostor v areálu Hůrka čp. 1823  

 
Usnesení R/111/2019                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s pronájmem prostor v areálu na Hůrkách čp. 1823 o výměře 33,5 m2 v přízemí objektu bez čp./č.e. 
označeném jako č. 10 stojícího na pozemku stavební parcela č. 3515/18 v obci a k.ú. Pardubice Z. K.*, IČ…* 
DIČ…*, se sídlem …* pro účel nájmu sklad.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

9.  
Vyjádření k žádosti A. K.* o změnu nájemce části pozemku parc. č. 409/31 v k.ú. Studánka  

 

Usnesení R/112/2019                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 5, proti -, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 

souhlasí  

se změnou nájemce části pozemku parc. č. 409/31 o výměře 35 m2 v katastrálním území Studánka z A. K.* na 
A. K.* za účelem umístění a provozování prodejny s farmářskými produkty. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

10.  
Vyjádření k žádosti M. a J. O.* o prodej části pozemku parc. č. 409/125 v katastrálním území Studánka 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                    (rozprava: 3; hlasování: pro -, proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s prodejem části pozemku parc. č. 409/125 o výměře 150 m2 v katastrálním území Studánka za kupní cenu 
60 000 Kč (tj. 400 Kč/m2) M. O.* a J. O*.  
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

11.  
Vyjádření k žádosti Služeb města Pardubic a.s. o vydání souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 986/21 

v katastrálním území Pardubice za účelem rozšíření sběrného dvora  
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Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat                                        (rozprava: 3; hlasování: pro 2,  proti 3, zdrž. -) 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s vydáním souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 986/21 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice za účelem rozšíření sběrného dvora a posunutí stávajícího oplocení  
o 7,5 m, a to uvnitř oploceného areálu žadatele společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se 
sídlem Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

12.  
Vyjádření k žádosti Služeb města Pardubic a.s. o prodej pozemku parc. č. 986/21 v katastrálním území 

Pardubice  
 

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 pozemku parc. č. 986/21 o výměře 1 163 m2 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubice společnosti Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, se sídlem Hůrka 1803, 
Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

13. 
Vyjádření k žádosti společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. o zřízení věcného břemene na části 

pozemku parc. č. 316/2 v k.ú. Studánka  
 

Usnesení R/113/2019      (rozprava: 0; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí  

se zřízením věcného břemene na části pozemku parc. č. 316/2 v katastrálním území Studánka za účelem 
provozování stávajícího vodovodního řádu. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

14. 
Schválení zadávacích podmínek, smlouvy o dílo a dodavatelů k vyzvání pro zadání veřejné zakázky malého 

rozsahu „Oprava chodníku v ulici Na Drážce  
před čp. 1555 - 1557, Pardubice“ 

  
Usnesení R/114/2019      (rozprava: 0; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) dle článku IV. odst. 2 Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek znění výzvy včetně zadávacích podmínek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Oprava chodníku v ulici Na Drážce před čp. 1555 - 1557, Pardubice“. 
Zadávací podmínky jsou nedílnou součástí tohoto usnesení; 
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b) dle článku IV. Odst. 2 písm. c) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád 
veřejných zakázek seznam dodavatelů, kteří budou vyzváni k podání nabídky na provedení veřejné 
zakázky uvedené v tomto usnesení v odst. a), a to: 

- BAUSET CZ, a.s.; sídlo: Nemošická 1495, Pardubice, 530 02; IČ: 63217139;  
- Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.; sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice; IČ: 

25253361;  
- MIROS MAJETKOVÁ a.s.; sídlo: Pardubice - Polabiny, Hradecká 545, PSČ 53352;  

IČ: 27523934;  
- Služby města Pardubic a.s.; sídlo: Hůrka 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice;  

IČ: 25262572;  
- COLAS CZ, a.s., sídlo: Ke Klíčovu 191/9, Vysočany 190 00 Praha 9; IČ: 261 77 005;  
 

c) smlouvu o dílo č. K - MO III 04/2019, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky uvedené 
v tomto usnesení pod písm. a), která je nedílnou součástí tohoto usnesení a jež bude přílohou podané 
výzvy; 

d) dle článku IV. odst. 2 písm. j) Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných 
zakázek hodnotící komisi včetně náhradníků složenou z členů zastupitelstva městského obvodu nebo 
zaměstnanců města zařazených do úřadu, 

- Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek (náhradník: Ing. Vlastislav Mácha),  
- Pavel Kožíšek (náhradník: ……………………….), 
- Ing. Lenka Vacinová (náhradník: Ing. Monika Šimůnková), 
 s tím, že otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 16. července 2019 do 9:00 hodin v zasedací 
místnosti Úřadu městského obvodu Pardubice III, dveře č. 6, Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice. 

_________________________________________________________________________________________ 
 
 

15. 
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníku v ulici Luční 

od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční, Pardubice“. 

 

Usnesení R/115/2019      (rozprava: 1; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

e) schvaluje 

v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění a dle čl. V. 
Vnitřní směrnice č. 9/2011 ve znění dodatku č. 5 - Zadávací řád veřejných zakázek přímé zadání veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava chodníku v ulici Luční od čp. 738 po 
křižovatku s ulicí Luční, Pardubice“ společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572 za celkovou cenu 531 873 Kč bez DPH, tj. 643 566 Kč včetně DPH 21 %, 

f) ukládá 

uzavřít smlouvu o dílo č. K - MO III 03/2019 se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 
1803, 530 02 Pardubice, IČ 25262572, jejímž předmětem je provedení veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Oprava chodníku v ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční, 
Pardubice“. Smlouva včetně přílohy je nedílnou součástí tohoto usnesení.   

_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 
16. 

Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Bytový dům Staročernská“ na pozemku p.č. 769/1 a 769/16 
v katastrálním území Studánka 

 
Usnesení R/116/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
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Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací pro společné povolení stavby „Bytový 
dům Staročernská“ na pozemku parc. č. 769/1 a parc. č. 769/16 v katastrálním území Studánka dle 
koordinačního situačního výkresu č. C.3, který jsou součástí projektové dokumentace zpracované v únoru 
2019 společností PD Servis Pardubice s.r.o., se sídlem Žižkova 321, Svítkov, 530 06 Pardubice, IČ 465 09 160 
s tím, že každá bytová jednotka včetně garsoniér bude mít jedno parkovací místo vybudované na vlastním 
pozemku a že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

17. 
Vyjádření k trase telekomunikačního vedení akce „RVDSL 1923 C E STUA16-PADU1HR“ v ulici Na Hrázi a 

Luční 
 

Usnesení R/117/2019      (rozprava: 0; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou trasou telekomunikačního vedení akce „RVDSL 1923 C E STUA16-
PADU1HR“ v ulici Na Hrázi a Luční tak, jak je uvedeno ve výkresu – Polohopis s trasou a rozvaděči č. 02, který 
je součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracovaný v červnu 2019 společností 
Suntel Czech s.r.o., se sídlem Březnická 5602, 760 01 Zlín, IČ 60753447 s tím, že budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

18. 
Vyjádření k projektované trase vedení NN stavby „Pardubice, Luční, 740/8, knn“ 

 

Usnesení R/118/2019      (rozprava: 0; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s návrhem nové trasy kabelového vedení NN, tak jak je uvedeno v celkové 
situaci - č. výkresu 1, plánované stavby „Pardubice, Luční, 740/8, knn“, z projektové dokumentace ve stupni 
přípravy projektové dokumentace zpracované v srpnu 2018 společností PEN projekty energetiky, s.r.o., se 
sídlem Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 2601170, při dodržení následujících podmínek: 

Komunikace dotčené výkopovými pracemi budou uvedeny v předešlý stav.  

1. budou obnoveny všechny konstrukční vrstvy vozovky včetně živičné vrstvy v příslušné síle. V případě 
poničení obrub budou poškozené obruby vyměněny za nové. Živičný kryt bude zaříznut rovně. Dále bude 
provedena oprava dotčené komunikace ve větším rozsahu, než zabere samotná výkopová rýha tak, aby 
byla zachována původní podkladová vrstva za hranou výkopu 0,50 m z každé strany. Spáry budou 
v brusné vrstvě ošetřeny modifikovanou zálivkou a zadrceny.  

2. dále budou obnoveny konstrukční vrstvy chodníku s povrchem z betonové dlažby. Poškozená dlažba 
bude vyměněna za novou ve stejné kvalitě materiálu, profilu. Spáry mezi jednotlivými částmi dlažby 
budou zasypané křemičitým pískem. Dlažba v místě zvláštního užívání bude osazena do stejné výšky, jako 
je okolní dlažba. Jednotlivé části dlažby nepohybovaly. Vše bude opravené do stejné výšky, jako je okolní 
dlažba.   

Zástupce vlastníka místní komunikace bude vyzván ke kontrole hutnění a to min. 3 dny předem. Zásyp 
výkopu bude proveden novým nenamrzavým materiálem hutněným ve vrstvách po 25 cm. Ode dne 
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převzetí dokončených stavebních prací zástupcem vlastníka místní komunikace (Městským obvodem 
Pardubice III) začíná běžet 60 měsíční záruční lhůta. Pokud v průběhu záruční lhůty vzniknou vady (např. 
propad komunikace) bude žadatel vlastníkem dotčené místní komunikace vyzván k jejich odstranění. 

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

 
 

19. 
Vyjádření k trase vedení optické sítě akce „Metropolitní optická sít – Erno Košťála 723“  

 

Usnesení R/119/2019      (rozprava: 0; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou trasou vedení optické sítě akce „Metropolitní optická sít – Erno 
Košťála 723“ tak, jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu – Polohopis trasy č. výkresu D1, který je 
součástí projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracované v září 2018 společností 
astalon s.r.o., se sídlem Hůrka 54, Bílé Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 275 42 009, s tím, že budou dodrženy 
následující podmínky: 

a) umístění optického kabelu do chodníků bude provedeno protlakem 
b) trasa výkopů povede přesně dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení;  
c) budou dodrženy vzdálenosti pat kmenů dotčených dřevin od hrany výkopu uvedené v situačním 

výkrese;  
d) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

20. 
Vyjádření k trase kabelového vedení stavby „Pardubice, Bartoňova, p. č. 409/53“ u bytového domu čp. 826 

 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat      (rozprava: 3; hlasování: pro -,  proti 5, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou trasou kabelového vedení stavby „Pardubice, Bartoňova, p. č. 
409/53“ u bytového domu čp. 826 tak, jak je uvedeno ve výkresu – Kabelové rozvody – situace č. EL 1, který je 
součástí projektové dokumentace pro stavební řízení, zpracované v květnu 2019 Ing Tomášem Bártou, se 
sídlem Na Pašti 183, 533 52 Pardubice, IČ 15611388. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 

21. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Sanace a zateplení bytového domu čp. 996 – 997 ulice Erno 

Košťála Pardubice“  
 

Usnesení R/120/2019      (rozprava: 0; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se stavební akcí „Sanace a zateplení bytového domu čp. 996 – 997 ulice Erno 
Košťála Pardubice“ dle výkresu Půdorys 1. NP – nový stav č. D.AR07 z projektové dokumentace pro stavební 



 

 

8. jednání Rady Městského obvodu Pardubice III dne 24. 6. 2019   8 z 8 
 

povolení a provedení stavby, zpracované v měsíci únoru 2019 Ing. Alešem Holemým, se sídlem Za Humny 
503/1, 500 09, Hradec králové - Malšovice, IČ 63239680 s tím, že budou dodrženy následující podmínky: 

a) při realizaci prací nebudou káceny dřeviny umístěné kolem bytového domu; 
b) nedojde k poškození dřevin umístění kolem bytového domu; 
c) dřeviny budou upraveny odborným řezem, v předem odsouhlaseném rozsahu městským obvodem na 

náklady zhotovitele stavby;  
d) stavebník požádá odbor majetku a investic o souhlas s přesahem zateplení na pozemek města, včetně 

rozšíření přístupových chodníků u zadních vstupů do domu.  
e) konkrétní místo zařízení staveniště projedná zhotovitel s odborem dopravy a ŽP min. 20 dnů před 

zahájením stavebních prací,  
f) budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 

 
 

22. 
Vyjádření ke změně účelu užívání stavby z opravny obuvi na kavárnu v objektu čp. 743, Blahoutova, 

Pardubice  
 

Usnesení R/121/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se změnou účelu užívání stavby z opravny obuvi na kavárnu v objektu čp. 743, 
Blahoutova, Pardubice, jejímž provozovatelem je společnost Eldano s.r.o., se sídlem Blahoutova 743, 
Studánka, 530 12 Pardubice, IČ 058 51 416 za podmínky zřízení 12 parkovacích míst na náklady provozovatele.  
Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

23. 
Vyjádření ke změně účelu užívání části stávajících skladů na bezbariérové WC, v objektu čp. 982,  

Jana Zajíce, Pardubice  
 

Usnesení R/122/2019      (rozprava: 2; hlasování: pro 5,  proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a za Městský obvod Pardubice III 

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, se změnou účelu užívání části stávajících skladů na bezbariérové WC, 
v objektu čp. 982, Jana Zajíce, Pardubice, jejímž provozovatelem je společnost Jan Levinský s.r.o., se sídlem 
Jana Zajíce 982, Studánka, 530 12 Pardubice, zastoupená jednatelem J. L.* dle situačního výkresu příloha č. 1 
– Situační plán předmětu podnájmu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

 
  

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


