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SEZNAM PŘIJATÝCH USNESENÍ 
ZPRACOVANÝ NA ZÁKLAD Ě OVĚŘENÉHO ZÁPISU Z 35. ŘÁDNÉHO 

JEDNÁNÍ RADY M ĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 
(38. řádné jednání Rady městského obvodu Pardubice III se uskutečnilo dne 23. července 2009) 

 
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 3, proti -, zdrž -) 
1. Složení výběrové komise na výběrové řízení č. 30/2009 

2. Vyjádření k žádosti o prodej části pozemku p.č. 71/3 v k.ú. Studánka 
3. Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 233/76 a 233/61 v k.ú. Studánka 
4. Vyjádření k projektové dokumentaci pro zjednodušené stavební řízení 
5. Vyhrazené parkování 
6. Vyhrazené parkování 
7. Vyjádření k projektové dokumentaci 
8. Oprava  chodníku v ulici Věry Junkové – levá strana ve směru od křižovatky s ulicí Na Drážce po 

křižovatku s ulicí K Lesu 
9. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie na stavbu „Přeložka kabelového vedení 1 kV v ul. Erno Košťála 
v Pardubicích 

10. Diskuse 
 
 
______________________________________________________________________________ 

 

1. 
Složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 30//2009 

 
Usnesení 530 R/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
schvaluje  

složení výběrové komise pro výběrové řízení č. 30/2009 podle zákona č. 312/2002 Sb. na pozici 
samostatného odborného referenta kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice III ve složení: 
Ing. Jaroslav Cihlo  – místostarosta Městského obvodu Pardubice III – předseda komise 
JUDr. Ludmila Knotková – tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III – člen komise 
Zina Mejzlíková – referent kanceláře Úřadu městského obvodu Pardubice III – člen komise 
______________________________________________________________________________ 

 
 
 



38. řádné jednání Rady městského obvodu III dne 23.7. 2009  Strana 2 (celkem 4)  
 

3. 
Vyjádření k žádosti o prodej pozemků p.č. 233/76 a 233/61 v k.ú. Studánka 

 
Usnesení 531 R/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  

schvaluje 

prodej pozemku p.č. 233/76 o výměře 15 m2 a pozemku p.č. 233/61 o výměře 9 m2 v k.ú. 
Studánka paní B.Č.* 
 
*(Identifikátory  fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 

4. 
Vyjádření k projektové dokumentaci „Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ulicemi 

Luční a Dašická v Pardubicích“ 
 

Usnesení 532 R/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
a)   schvaluje  

za Městský obvod Pardubice III  navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci 
„Stavební úpravy parkoviště a chodníků mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích“ společnosti  
PRODIN spol. a.s.,  se  sídlem  Jiráskova 169, 530  02  Pardubice, IČ 25292161 s tím, že 
budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  
 

b)   souhlasí 

za Městský obvod Pardubice III se zjednodušeným územním řízením na akci „Stavební 
úpravy parkoviště a chodníků mezi ul. Luční a Dašická v Pardubicích“ společnosti  PRODIN  
spol. a.s.,  se  sídlem  Jiráskova 169, 530 02  Pardubice, IČ 25292161 

_____________________________________________________________________________ 
 

5. 
Zřízení vyhrazeného parkování  

 
Usnesení 533 R/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Dubinská, na stávajícím parkovišti naproti bytovému domu čp. 738 - 739, 
konkrétně naproti čp. 739 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro H.R.* 
v termínu od 1. 8. 2009 do 31. 12. 2012. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 
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6. 
Zřízení vyhrazeného parkování  

 
Usnesení 534 R/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
schvaluje  

zvláštní užívání místní komunikace parkoviště pro zřízení vyhrazeného parkování 
v Pardubicích, ulici Erno Košťála, na stávajícím parkovišti u bytového domu čp. 1013 - 1014, 
konkrétně u čp. 1013 (situační výkres je nedílnou součástí tohoto usnesení) pro V.P.* v termínu 
od 15. 8. 2009 do 31. 12. 2011. 
 
*(Identifikátory fyzických osob jsou uvedeny v originále usnesení). 
______________________________________________________________________________ 

 
7. 

Vyjádření k projektové dokumentaci „Sklad zahradní techniky - FK Slovan Pardubice, 
areál hřiště“ a k projektové dokumentaci „FK Slovan Pardubice, areál hřiště – tribuna“ 

 
 
Usnesení 535 R/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a  
 
a) schvaluje  

   za Městský obvod Pardubice III  navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „FK 
Slovan Pardubice, areál hřiště - Sklad zahradní techniky“ žadatele FK Slovan Pardubice, se 
sídlem Luční 296, Pardubice, IČ 48158780  s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených 
orgánů.  

 
b) schvaluje  

   za Městský obvod Pardubice III  navrženou projektovou dokumentaci (situační výkres je 
nedílnou součástí tohoto usnesení) ve stupni pro vydání stavebního povolení na akci „FK 
Slovan Pardubice, areál hřiště – tribuna“ žadatele FK Slovan Pardubice, se sídlem Luční 296, 
Pardubice, IČ 48158780  s tím, že budou dodrženy podmínky dotčených orgánů.  

______________________________________________________________________________ 
 

8. 
„Oprava chodníku v ulici V ěry Junkové – levá strana ve směru od křižovatky s ulicí Na 

Drážce po křižovatku s ulicí K Lesu“ 
 

Usnesení 536 R/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a 
 
a) souhlasí 
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s provedením stavby „Opravu chodníku v ulici Věry Junkové – levé strany od křižovatky 
s ulicí Na Drážce po křižovatku s ulicí K Lesu“ společností Služby města Pardubic a.s., se 
sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 1803, IČ: 25262572 nad rámec smlouvy o dílo č. K 
– MO III 01/2009 s nabídkovou cenou  852.260,- Kč včetně DPH 19 %, 

 
b) ukládá  

uzavřít se společností Služby města Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Hůrka 
1803, IČ: 25262572 smlouvu o dílo na stavbu „Oprava chodníku v ulici Věry Junkové – levé 
strany od křižovatky s ulicí Na Drážce po křižovatku s ulicí K Lesu“, 

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
T: srpen 2009 

 
c) schvaluje  

financování stavby „Oprava chodníku v ulici Věry Junkové – levé strany od křižovatky s ulicí 
Na Drážce po křižovatku s ulicí K Lesu“ z kapitoly Doprava – org. 7221. 

______________________________________________________________________________ 
 

9. 
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného 

k dodávce elektrické energie na stavbu „Přeložka kabelového vedení 1 kV v ul. Erno 
Košťála v Pardubicích“  

 
Usnesení 537 R/2009                                         (pro 3, proti -, zdrž. -) 
 
Rada městského obvodu Pardubice III projednala předloženou zprávu a: 

schvaluje  

uzavření Smlouvy číslo: Z_S14_12_8120021362 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „Přeložka 
kabelového vedení 1 kV v ul. Erno Košťála v Pardubicích s provozovatelem zařízení distribuční 
soustavy ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 27232425, se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

  Zodpovídá: Ing. Lenka Vacinová 
  Termín: srpen 2009 

______________________________________________________________________________ 
 
V Pardubicích dne  24. července 2009. 
Zpracovala:  Petra Gadlenová  ( kancelář Úřadu městského obvodu Pardubice III). 


