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U S N E S E N Í 
z 20. řádného jednání 
Rady městského obvodu Pardubice III, 
které se konalo dne 22. června 2020 od 16:00 hod. 
v zasedací místnosti Městského obvodu Pardubice III 

 
Přítomni: členové Rady městského obvodu Pardubice III:   
 Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek, Pavel Kožíšek, Ing. Alena Suková, Mgr. Jiřina Klírová,  
 tajemník ÚMO Pardubice III Ing. Irena Štěpánková 

 
Omluveni:  Pavel Vojtěch 
_________________________________________________________________________________________ 
 

1. 
Jmenování likvidační komise 

 
Usnesení R/273/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, 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   pracovnice 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. 

Z: Ing. Irena Štěpánková 
T:  11/2020 

________________________________________________________________________________________ 
 

2. 
Novela obecně závazné vyhlášky o veřejném pořádku 

 
Usnesení R/274/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

Obecně závaznou vyhlášku statutárního města Pardubic č. …/2020, kterou se mění Obecně závazná vyhláška 
č. 13/2006, o veřejném pořádku, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2007, č. 3/2009, č. 7/2009,  
č. 1/2010, č. 6/2010, č. 14/2011, č. 5/2012, č. 7/2013, č. 4/2014, č. 6/2014, č. 3/2015, č. 4/2016, č. 5/2016,  
č. 7/2016, č. 3/2017, č. 4/2017, č. 5/2017, č. 8/2017, č. 5/2018 a č. 9/2019. Znění Obecně závazné vyhlášky  
č. ../2020 je přílohou tohoto usnesení. 
_________________________________________________________________________________________ 
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3. 
Návrh Obecně závazné vyhlášky č.  x/2020, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Pardubic  

č. 40/99, o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic 
 

Usnesení R/275/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

návrh Obecně závazné vyhlášky, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška města Pardubic č. 40/99,  
o ověřování znalostí řidičů taxislužby na území města Pardubic.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

4. 
Závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III za rok 2019 

 
Usnesení R/276/2020                                                (rozprava: 1; hlasování: pro 4, 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 2019, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá 

předložit závěrečný účet Městského obvodu Pardubice III a účetní závěrku Městského obvodu Pardubice 
III za rok 2019 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 2019, a to bez výhrad. 

Z: Miriam Šotková  
T: červen 2020  

_________________________________________________________________________________________ 
 

5. 
Informativní zpráva -  plnění a čerpání rozpočtu 
Městského obvodu Pardubice III k 31. 5. 2020 

 
Usnesení R/277/2020                                                (rozprava: 0; 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. 5. 2020. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

6. 
3. změna rozpočtu Městského obvodu Pardubice III roku 2020  

 
Usnesení R/278/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
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1. souhlasí         

s návrhem 3. změny rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 v celkové výši rozpočtu 
53.655,2 tis. Kč ve zdrojové i výdajové části, obsahující rozpočtové opatření číslo 4/2020, jak je uvedeno 
v příloze, která je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

2. ukládá  

předložit 3. změnu rozpočtu Městského obvodu Pardubice III na rok 2020 na nejbližším jednání 
Zastupitelstva městského obvodu Pardubice III ke schválení. 

       Z: Miriam Šotková  
T: 6/2020 

_________________________________________________________________________________________ 
 

7.  
Vyjádření k PD stavby „Pardubice Divišova 255 přeložka nn“  

 
Usnesení R/279/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a   

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III, s navrženou projektovou dokumentací stavby „Pardubice Divišova 255 
přeložka nn“ tak jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu C.3, z projektové dokumentace pro územní 
souhlas, zpracované v srpnu 2019 společností SB projekt s.r.o., se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, 
IČ 27767442 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí 
tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

8.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Novostavba RD Studánka, parc. č. 184/1, 184/3, 642, 643  

k. ú. Studánka“  
 

Usnesení R/280/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací stavby „Novostavba RD Studánka, parc. 
č. 184/1, 184/3, 642, 643 k. ú. Studánka“ v ulici K Lesu, dle celkového situačního výkresu C.2, který je součástí 
projektové dokumentace pro stavební povolení zpracované v únoru 2020 Ing. Miroslavem Novotným, 
autorizovaným inženýrem ČKAIT 0700492, se sídlem Na Drážce 1553, 530 03 Pardubice s tím, že budou 
dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

_________________________________________________________________________________________ 
 

9.  
Vyjádření k projektové dokumentaci stavby „Přístavba zimní zahrady RD čp. 554 Pardubice“  

 
Usnesení R/281/2020                                                (rozprava: 0; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III s navrženou projektovou dokumentací k ohlášení stavby „Přístavba zimní 
zahrady RD čp. 554 Pardubice“ v ulici U Školy, dle koordinačního situačního výkresu č. C.2, který je součástí 
projektové dokumentace zpracované v květnu 2020 Ing. arch. Milanem Vojtěchem, se sídlem Nerudova 77, 
533 04 Sezemice, IČ 48161594 s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů. Situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

10.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Jana Zajíce před čp. 956  

 
Usnesení R/282/2020                                                (rozprava: 0; 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 Jana Zajíce na stávajícím parkovišti před bytovým domem čp. 956, (dle situačního výkresu) 
pro V. Z.*, trvale bytem …*, …*, datum narození …* (držitele průkazu ZTP/P) v zastoupení opatrovníka P. K.*, 
trvale bytem …*, …*, datum narození …*, v termínu od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2022.  Situační výkres je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.  
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
 

11.  
Vyjádření k žádosti o povolení vyhrazeného parkování v ulici Erno Košťála naproti čp. 1014 

 
Usnesení R/283/2020                                                (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 pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála na stávajícím parkovišti naproti čp. 1014 (dle situačního výkresu) pro 
společnost MUDr. Novohradský s.r.o., se sídlem Erno Košťála 1014, Studánka, 530 12 Pardubice, IČ 056 
59 574, zastoupenou MUDr. Vítězslavem Novohradským, Ph.D., trvale bytem …*, …*, …*, v termínu od 1. 7. 
2020 do 31. 12. 2022. Situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení.  

_________________________________________________________________________________________ 
 

12.  
Vyjádření k žádosti M. a M. B.* o prodej části pozemku  

parc. č. 409/137 o cca výměře 39 m2 v kat. území Studánka  
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem části pozemku parc. č. 409/137 o výměře cca 39 m2 v katastrálním území Studánka M. B.*, nar. …* 
a M. B.*, nar. …*, oba trvale bytem …*, …* za kupní cenu 7 800 Kč. 

Odůvodnění:  
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 409/137 o výměře cca 
39 m2 v katastrálním území Studánka, neboť se jedná o ochranné pásmo místní komunikace, v daném místě 
není chodník a v pozemku jsou uloženy stávající inženýrské sítě. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále zápisu). 
_________________________________________________________________________________________ 
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13.  
Vyjádření k žádosti BARTH Reklamka a.s. o využití předkupního práva k pozemku parc. č. 1128/33 o výměře 

43 m2 v katastrálním území Pardubice 
 

Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 2; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí  

s využitím předkupního práva podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, které je 
vloženo v katastru nemovitostí na pozemek parc. č. 1128/33 o výměře 43 m2 v katastrálním území Pardubice, 
ve prospěch Statutárního města Pardubice, IČ 00274046, se sídlem Pernštýnské nám. 1, Pardubice. 
Vlastníkem pozemků je společnost BARTH Reklamka a.s., IČ 25256181, se sídlem Hůrka 1798, 530 12 
Pardubice – Dubina. 

Odůvodnění:  
Rada městského obvodu Pardubice III souhlasí s nevyužitím předkupního práva podle § 101 zákona 
č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění. 

________________________________________________________________________________________ 

 

14.  
Vyjádření k žádosti společnosti Dioleaf Investment, a.s. o prodej pozemku  

parc. č. stav. 6828 o výměře 317 m2, části pozemků parc. č. 854/1 o výměře cca 25 m2, parc. č. 851/11  
o výměře cca 92 m2, parc. č. 851/12 o výměře cca 325 m2, vše v katastrálním území Pardubice 

 
Níže uvedený návrh usnesení nebyl přijat       (rozprava: 1; hlasování: pro -, proti 4, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

souhlasí 

s prodejem pozemku parc. č. stav. 6828 o výměře 317 m2, části pozemků parc. č. 854/1 o výměře cca  
25 m2, parc. č. 851/11 o výměře cca 92 m2, parc. č. 851/12 o výměře cca 325 m2, vše v katastrálním území 
Pardubice, společnosti Dioleaf Investment, a.s., IČO 07721277, se sídlem Masarykovo náměstí 1544, Zelené 
Předměstí, 530 02 Pardubice.  

Odůvodnění:  
Rada městského obvodu Pardubice III nesouhlasí s prodejem výše uvedených částí pozemků, neboť 
přebudováním objektu výměníkové stanice čp. 1587 v ul. Bezdíčkova na objekt bydlení, případně jinou 
občanskou vybavenost, by došlo k zabrání stávající parkovací plochy (na pozemku parc. č. 854/1) a plochy 
veřejné zeleně – veřejného prostranství – parku (parc. č. 854/1 a 854/11) v klidné obytné zóně, která je v těsné 
blízkosti „Odpočinkové zóny ve vnitrobloku ulic Bezdíčkova, U Háje a Na Drážce“. Před objektem čp. 1587 jsou 
vzrostlé stromy topoly osiky. Dále na požadovaných pozemcích jsou uloženy stávající inženýrské sítě.  
_________________________________________________________________________________________ 
 

15.  
Návrh technické komise na realizaci investičních akcí v roce 2020 

 
Usnesení R/284/2020                                                (rozprava: 4; hlasování: pro 4, proti -, zdrž. -) 
 

Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

bere na vědomí 

návrh technické komise na realizaci investičních akcí: 

1. Kontejnerová stanoviště v ulici Erno Košťála před čp. 957-958 - bez zastřešení 1 000 000 Kč 

2. 
Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka - SO 102 Pod Zahradami x Pod 
Lipami  - rozpočtová cena 1 142 328 Kč 

1 200 000 Kč 
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3. Úpravy pro zvýšení bezpečnosti v ulici Jana Zajíce, Pardubice 1 600 000 Kč 

4. 
Oprava chodníku v ulici Sezemická od křižovatky s ul. Very Junkové po křižovatku s 
ul. Bezdíčkova po dokončení kanalizace  

1 700 000 Kč 

_________________________________________________________________________________________ 
 

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


