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U S N E S E N Í 
z 18. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 18. dubna 2016 od 13:00 hod 
v kanceláři starosty Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   

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

Omluveni: Mgr. Jiřina Klírová 
________________________________________________________________________________________ 

 

2. 
Žádost Statutárního města Pardubic o bezúplatný převod podílů p.p.č. 1077, p.p.č. 1107/74, p.p.č. 1168/2, 

p.p.č. 1173, p.p.č.  1179/4, p.p.č.  1180, p.p.č.  1181, p.p.č.  1182 v k.ú. Pardubice z vlastnictví České 
republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, v rámci investiční akce 

„Protipovodňová opatření na Spojilském odpadu, Mokrý poldr Pardubice“ 
 
Usnesení R/216/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s bezúplatným převodem podílů p.p.č. 1077, p.p.č. 1107/74, p.p.č. 1168/2, p.p.č. 1173, p.p.č.  1179/4, p.p.č.  
1180, p.p.č.  1181, p.p.č.  1182 v k.ú. Pardubice z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit 
s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad, v rámci investiční akce „Protipovodňová opatření na Spojilském 
odpadu, Mokrý poldr Pardubice“ Statutárnímu městu Pardubice.  

_________________________________________________________________________________ 
 

3. 
Žádost Nadace pro rozvoj města Pardubic o zrušení předkupního práva na p.p.č. 409/178, p.p.č. 414/32 a 

p.p.č. 414/35 v k.ú. Studánka 
 
Usnesení R/217/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

se zrušením předkupního práva na p.p.č. 409/178, p.p.č. 414/32 a p.p.č. 414/35 v k.ú. Studánka zřízeného ve 
prospěch Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice.  

________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. K – MO III 02/2016 

 „Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice“ o etapu 5.  
 

Usnesení R/218/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

a) rozšíření veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ Oprava ploch u garáží v ulici Věry 
Junkové, Pardubice“ o etapu č. 5 společnosti Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 
Pardubice, IČ 25262572 za cenu 581 995 Kč bez DPH, tj. 704 214 Kč včetně DPH 21 %;  

b) uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. K – MO III 02/2016, který je přílohou tohoto usnesení;  

________________________________________________________________________________ 
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5. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání  

noční produkce po 22. hodině 
 

Usnesení R/219/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

povoluje 

konání noční produkce v době konání nočního turnaje v malé kopané „Pamako Cup 2016“ dne 25. 6. 2015 
v Areálu Hůrka v Pardubicích od 17:00 hod respektive od 22:00 do 3:00 hod 26. 6. 2016, pořádané sportovním 
sdružením PAMAKO-Pardubická malá kopaná, se sídlem Areál Hůrka 1823, Pardubice, IČ 48159123, 
zastoupeným panem Jindřichem Veselíkem, prezidentem PAMAKO. 

__________________________________________________________________________________ 
 

6. 
Žádost o vyjádření Rady městského obvodu Pardubice III ke konání  

noční produkce po 22. hodině 
 

Usnesení R/220/2016                                                (rozprava: 2; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

povoluje 

konání hudební produkce v době konání akce „Slet čarodějnic“ dne 30. 4. 2016 na veřejném prostranství 
centrálního parku Dubina od 22:00 do 0:30 hodin (1. 5. 2016), organizované Kulturním centrem Pardubice, se 
sídlem náměstí Republiky 1, Pardubice, IČ 00085286, zastoupeným Mgr. Markétou Ondrouškovou, ředitelkou 
Kulturního centra Pardubice. 

__________________________________________________________________________________ 
 

7. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu Městského obvodu Pardubice III k 31. 3. 2016 

 
Usnesení R/221/2016                                                (rozprava: 3; 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. 2016. 

__________________________________________________________________________________ 
 

8. 
Vyjádření k umístění a provozování letní předzahrádky 

 

Usnesení R/222/2016                                                (rozprava: 3; 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 Ráj piva s.r.o. se sídlem Smilova 310, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, IČ 033 77 784 v termínu 
od 1. 5. 2016 – 30. 9. 2016 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. 
________________________________________________________________________________________ 

 

9. 
Vyjádření k žádosti o povolení umístění letní předzahrádky 

v ulici Lidmily Malé před čp. 656 
 
Usnesení R/223/2016                                                (rozprava: 3; 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, v ulici Lidmily Malé čp. 656, před restaurací BOWLING CLUB 
(dle situačního výkresu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení), pro Marii Pivoňkovou, podnikající 
fyzickou osobu, trvale bytem Přeloučská 136, 530 06 Pardubice – Staré Čivice, IČ 04029267, v termínu od 1. 5. 
2016 – 31. 10. 2016 za dodržení následujících podmínek: 
1. Letní předzahrádka nebude přesahovat rozměr 30 m2  
2. Letní předzahrádka bude umístěna pouze na ploše dle situačního výkresu.  
3. Letní předzahrádka nebude napojena na žádné rozvody médií. Provozní doba letní předzahrádky bude 

začínat nejdříve v 8:00 hodin, a bude ukončena nejpozději ve 22.00 hodin. Žadatel odpovídá za to, že 
návštěvníci předzahrádky nebudou svým chováním omezovat nebo ohrožovat obyvatele přilehlých 
bytových domů. Letní předzahrádka bude umístěna u veřejné knihovny Městského obvodu Pardubice III, 
z tohoto důvodu zajistí žadatel předzahrádky její bezproblémový provoz. 

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

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

 

10. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba RD, Pardubice, k. ú. Studánka, p. č. 472/8“  

 
Usnesení R/224/2016                                                (rozprava: 2; 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 
„Novostavba RD, Pardubice, k. ú. Studánka, p. č. 472/8“ dle koordinačního situačního výkresu – C 1, který je 
součástí projektové dokumentace zpracované v listopadu 2015 společností ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o., 
se sídlem Horka 28, PSČ 538 51, IČ 274 88 047 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační 
výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

 

11. 
Vyjádření k navržené  stavbě nového oplocení řadového rodinného domu čp. 495 v ulici Pod Zahradami  

 
Usnesení R/225/2016                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou stavbou nového oplocení řadového rodinného domu čp. 495 
v ulici Pod Zahradami na pozemku parc. č. 56/19 v katastrálním území Studánka dle situačního výkresu 
předloženého dne 6. 4. 2016 V.N.* s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 

 ________________________________________________________________________________________ 
 
 

13. 
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přístavba řadového domu, pozemek st. č. 1018 a pozemek č. 

2/6, V Zahrádkách 508, Pardubice“  
 
Usnesení R/226/2016                                                (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 pro územní rozhodnutí stavby 
„Přístavba řadového domu, pozemek st. č. 1018 a pozemek č. 2/6, V Zahrádkách 508, Pardubice“ 
dle koordinačního situačního výkresu – C 3, který je součástí projektové dokumentace zpracované v březnu 
2016 Ing. arch. Evou Doskočilovou, autorizovaným projektantem, číslo autorizace ČKA 03 558, se sídlem 
Litomyšlská 942, 565 01 Choceň za podmínky, že nový přístup na zahradu bude řešen jiným způsobem, než 
vyústěním do parkoviště z důvodu bezpečnosti provozu na této komunikaci. Budou dodrženy podmínky 
dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 

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


