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1. STAVEBNÍ ÚŘAD 
 

1.1. CENTRALIZOVANÝ VÝKON AGENDY STAVEBNÍHO 
ÚŘADU 

 
Na území města Pardubic působí celkem 8 obecných stavebních úřadů – 7 stavebních úřadů 
městských obvodů a 1 stavební úřad magistrátu. 
 
Působnost sedmi obvodních stavebních úřadů je omezena působností vyhrazenou stavebnímu úřadu 
magistrátu, kterou je: 
 

• správní činnost na úseku územního řízení, rozhodování a územních opatření o stavební 
uzávěře a asanaci území, s výjimkou spojených řízení dle § 78 odst. 1 stavebního zákona a 
sloučených řízení dle § 79 odst. 2 a § 81 odst. 4 stavebního zákona, 

 
• poskytování územně plánovací informace, 

 
• stavebně správní činnost na úseku stavebního řádu pro stavby v areálu nemocnice, 

Masarykovo nám. severně od křižovatky s tř. Míru, v areálu University Pardubice, v areálu 
Dostihového závodiště, v zóně Tyršovy sady (zámek, Aréna, fotbalový stadion, území parku), 
stavby v obchodní zóně Přednádraží, dále v areálu přístavu, areálu SOŽ S. K. Neumanna vč. 
areálu TJ Tesla Pod Vinicí a území střelnice a bývalé plovárny na Chrudimce a dále veškeré 
území, které město převzalo či přebere od armády ČR (Hůrka, letiště, Masarykova kasárna vč. 
souvisejících prostor apod.), v areálech průmyslové zóny v k.ú. Svítkov dle ÚPO (lokality 15/Z, 
16/Z, 17/Z, 18/Z, 19/Z, 20/Z, 21/Z), k.ú. Popkovice (23/Z), k.ú. Opočínek - areál FOXCONN na 
Kokešově, TR Rozvodna VČE, v k.ú. Staré Čívice (lokality lO/Z, l1/Z, 12/Z) v průmyslových 
areálech a.s. Aliachem, v Pardubičkách a Drozdicích, v Černé za Bory, Paramu, městské 
industriální zóně a Free Zone 

 
Stavební úřad magistrátu je tedy plně činný v územních řízeních a ve stavebně správní činnosti na 
vybraných plochách na území celého města. 
 
Stavební úřad magistrátu si může dále vyhradit pravomoc stavebního úřadu prvního stupně u 
jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími 
účinky na životní prostředí, kulturní památku, památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich 
okolí (např. hromadná bytová výstavba). 
 
Tento systém, především rozdělení fáze územního a stavebního řízení mezi dva odlišné stavební 
úřady, se podepisuje na problematickém procesním diagramu příslušné životní situace 
pardubických stavebníků (viz níže 7 diagramů popisujících nejčastější typové procesní situace 
s uvedením kvalifikovaného odhadu jejich nápadu). 
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Nový stavební zákon přináší rokem 2007 větší provázanost fází územního a stavebního řízení, 
posílení územního rozhodování (např. tzv. územní souhlasy) na úkor původních jednoduchých forem 
stavebního řízení a nepředpokládá přitom možnost rozdělování těchto řízení mezi více stavebních 
úřadů tak, jak dnes upravuje Statut. 
 
Rozdělení fáze územního a stavebního řízení mezi dva odlišné správní orgány tak dále vede 
k nemožnosti spojit tato řízení, jak předjímá v určitých situacích správní řád i stavební zákon. 
Z ustanovení § 140 správního řádu totiž plyne, že spojit řízení může pouze správní orgán, který je 
ke všem spojovaným řízením příslušný. 
 
V souvislosti s touto situací probíhala komunikace s Ministerstvem vnitra ČR a s Ministerstvem pro 
místní rozvoj ČR, jejímž výsledkem byl v podstatě pokyn městu Pardubice, aby provedlo takovou 
úpravu Statutu města, která umožní použití zjednodušujících postupů podle § 4 stavebního zákona, 
která vyřeší nápravu stávajícího nezákonného stavu. Na tyto pokyny reagovalo vedení města 
Pardubice dopisem Ministerstvu vnitra, ve kterém sdělilo, že z důvodů věcné i politické neshody, 
bude rozhodnutí o nápravě a řešení tohoto nevyhovujícího stavu ponecháno na novém 
zastupitelstvu. 
 
V našem případě se tedy - z důvodu nemožnosti spojit územní a stavební řízení - komplikuje proces 
stavebníka do podoby, kterou popisují níže uvedené diagramy 1 až 6. Pro srovnání je vždy v diagramu 
a) znázorněna životní situace stavebníka na území města Pardubic při existenci dvou stavebních 
úřadů, v diagramu b) pak životní situace stavebníka na území města pro alternativu jednoho 
stavebního úřadu na magistrátu, v případě celkově centralizované státní správy na území města by 
byla situace stavebníka ještě jednodušší (viz poznámky u jednotlivých diagramů). 
 
Stávající systém tedy odpírá standardní možnost užití zjednodušujících postupů předjímaných 
zákonem, a to v neprospěch stavebníka. 
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1  NOVOSTAVBA PROVOZOVNY (např. TRUHLÁRNA) – četnost situace 10 % 

a)          b) 
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2  ZMĚNA UŽÍVÁNÍ PRODEJNY NA KAVÁRNU – četnost situace 12 % 

a)          b) 
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3  BYTOVÝ DŮM – NOVOSTAVBA – četnost situace 6 % 

a)          b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



7 
 

4  RODINNÝ DŮM – NOVOSTAVBA – četnost situace 20 % 

a)          b) 
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5  GARÁŽ DO 25 m2 ZASTAVĚNÉ PLOCHY 1 m OD HRANICE POZEMKU SE STAVBOU RODINNÉHO DOMU – četnost situace 8 % 

a)          b) 
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6  STAVBA PRO REKLAMU O PLOŠE 10 m2 – četnost situace 5 % 

a)          b) 
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7  STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTOVÉHO A RODINNÉHO DOMU – četnost situace 20 % 

a)          b) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pro klienta je tedy jeho pozice ve stávajícím systému výkonu agendy stavebního úřadu výrazně 
komplikovanější než ve standardním systému jediného obecného stavebního úřadu. V
podaných žádostí je v cca 70 - 80% případů nutné zapojení dvou stavebních úřadů. I ve zbývajícím 
procentu přitom stavebníci zpravidla potřebují služby poskytované mimo úřad obvodu (v centru).
 
Procesní diagram je náročný také pro takto 
provozní náklady a zbytečně zvyšuje riziko chyb
u některých zákonem stanovených druhů staveb na žádost stavebníka stanovit, že k
nebude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení, vyvolává nutnou informační povinnost SÚ MmP 
zaslat toto územní rozhodnutí konkrétnímu SÚ ÚMO, a to z
jeho území, případně i dokumentaci stavby. K
bude v budoucnu příslušný SÚ ÚMO, který ale dokumentaci stavby nebude mít ve svém archivu. Atp.
 
Životní situace v agendě stavebního úřadu není
stavařů-profesionálů jde o situaci, která, pokud nastane, tak jen
Nejen u zmíněných profesionálů potom lze logicky předjímat jejich preferenci jediného stavebního 
úřadu, kde vyřídí vše od A do Z, a to pro území celého města.
 
Místní příslušnost stavebních úřadů obvodů je navíc dána místem dané 
stavebníka, což není vždy jedno a totéž.
 
Na úřadech městských obvodů pracuje 15 fyzických osob na pozicích v
Dle vykázaného přepočteného počtu jde aktuálně 
 
Graf č. 1: Počty úvazků na stavebních úřadech MO

                                                 
1 zdroj dat v celém textu: počty úvazků a výkonové ukazatele: benchmarkingová data MO 2008 
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Pro klienta je tedy jeho pozice ve stávajícím systému výkonu agendy stavebního úřadu výrazně 
komplikovanější než ve standardním systému jediného obecného stavebního úřadu. V

80% případů nutné zapojení dvou stavebních úřadů. I ve zbývajícím 
procentu přitom stavebníci zpravidla potřebují služby poskytované mimo úřad obvodu (v centru).

Procesní diagram je náročný také pro takto uměle vyvolanou interní komunikaci úřadů, jejich 
provozní náklady a zbytečně zvyšuje riziko chyb. Například, využití možnosti v územním rozhodnutí 
u některých zákonem stanovených druhů staveb na žádost stavebníka stanovit, že k

nebo stavební povolení, vyvolává nutnou informační povinnost SÚ MmP 
zaslat toto územní rozhodnutí konkrétnímu SÚ ÚMO, a to z důvodu povědomí o stavební činnosti na 
jeho území, případně i dokumentaci stavby. K případné budoucí změně této dokončené stavby p

budoucnu příslušný SÚ ÚMO, který ale dokumentaci stavby nebude mít ve svém archivu. Atp.

agendě stavebního úřadu není z pohledu běžného občana města 
profesionálů jde o situaci, která, pokud nastane, tak jen několikrát za život.

Nejen u zmíněných profesionálů potom lze logicky předjímat jejich preferenci jediného stavebního 
úřadu, kde vyřídí vše od A do Z, a to pro území celého města. 

Místní příslušnost stavebních úřadů obvodů je navíc dána místem dané stavby, nikoli místem pobytu 
stavebníka, což není vždy jedno a totéž. 

Na úřadech městských obvodů pracuje 15 fyzických osob na pozicích v agendě stavebního úřadu.
Dle vykázaného přepočteného počtu jde aktuálně (rok 2010) celkem o 14,1 pracovních

Graf č. 1: Počty úvazků na stavebních úřadech MO 

 
celém textu: počty úvazků a výkonové ukazatele: benchmarkingová data MO 2008 
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Pro klienta je tedy jeho pozice ve stávajícím systému výkonu agendy stavebního úřadu výrazně 
komplikovanější než ve standardním systému jediného obecného stavebního úřadu. V rozsahu 

80% případů nutné zapojení dvou stavebních úřadů. I ve zbývajícím 
procentu přitom stavebníci zpravidla potřebují služby poskytované mimo úřad obvodu (v centru). 

u interní komunikaci úřadů, jejich 
územním rozhodnutí 

u některých zákonem stanovených druhů staveb na žádost stavebníka stanovit, že k jejich provedení 
nebo stavební povolení, vyvolává nutnou informační povinnost SÚ MmP 

důvodu povědomí o stavební činnosti na 
případné budoucí změně této dokončené stavby pak 

budoucnu příslušný SÚ ÚMO, který ale dokumentaci stavby nebude mít ve svém archivu. Atp. 

pohledu běžného občana města četná. Vyjma 
několikrát za život. 

Nejen u zmíněných profesionálů potom lze logicky předjímat jejich preferenci jediného stavebního 

stavby, nikoli místem pobytu 

agendě stavebního úřadu. 
14,1 pracovních úvazků1. 

 

celém textu: počty úvazků a výkonové ukazatele: benchmarkingová data MO 2008 - 2010 
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Připočteme-li počet zbývajících úvazků stavebního úřadu magistrátu města (17,75), získáváme 
celkový počet úvazků úředníků agendy stavebního úřadu ve městě Pardubice, který činí 31,85 
úvazků.  
Tento počet úvazků poměrně výrazně vybočuje z průměru počtu pracovních úvazků ve vztahu ke 
spravovanému území srovnatelných měst sdružených v benchmarkingové iniciativě2 3. Viz dále graf 
č. 2. 
 
Tato zvýšená hodnota je – kromě možného obecného problému efektivity práce agendových 
úředníků - dána především: 

a) systémem osmi samostatných stavebních úřadů, které nejsou schopny navzájem průběžně 
pokrývat cyklické či nahodilé špičky a výpadky poptávky klientů v jednotlivých správních 
obvodech; tyto správní orgány mohou být personálně nastaveny častěji spíše na potenciální 
maximální poptávku, než na její dlouhodobý průměr, což je v zásadě odpovědné, nechce-li 
úřad připustit průtahy v řízeních, či nižší kvalitu agendy v období klientské špičky, nicméně 
přináší to současně také „hluchá místa“ průběhu výkonu v čase, 

b) změnou a částečným výpadkem nápadu činnosti úřadů městských obvodů daným změnou 
stavebněprávní legislativy v roce 2007 (generující např. požadavek na přenos nové „agendy“ 
územních souhlasů na úřady městských obvodů), 

c) násobným seznamováním více zúčastněných stavebních úřadů/zúčastněných úředních osob 
s jedinou žádostí stavebníka (plyne z procesních diagramů se zapojením dvou stavebních 
úřadů), 

d) vnitřní agendou, které systém osmi koexistujících stavebních úřadů ve městě automaticky 
vyvolává (interní komunikace mezi úřady, kontroly, řádné a mimořádné opravné prostředky, 
metodika, vyřizování stížností, podjatosti, atp…). 

 
Správní obvod pardubického stavebního úřadu má k roku 2009 100 276 obyvatel. 
Ve statistice počtu pracovníků na 1 000 obyvatel správního obvodu obce s působností stavebního 
úřadu tak v roce 2007 Pardubice vykazují o 23% vyšší hodnotu než je medián (střední hodnota) 
srovnatelných měst v Benchmarkingové iniciativě, v roce 2008 je hodnota mediánu překročena o 35% 
a v roce 2009 převyšuje hodnotu mediánu (1 úvazek na 4 951 obyvatel) dokonce o 55% (1 úvazek na 
3 195 obyvatel).  
 
Použijeme-li však ke srovnání pro větší přesnost pouze 5 největších měst z benchmarkingové skupiny 
(tj. Zlín, Kladno, Frýdek Místek, Hradec Králové a Pardubice), vychází hodnota mediánu 0,263, 
hodnota Pardubic je při tomto srovnání vyšší o 19%. 
 
V této souvislosti je třeba upozornit na připravovaný návrh novely stavebního zákona, kterou 
připravuje ministerstvo pro místní rozvoj (návrh by měl být připraven v únoru tohoto roku). Jednou 
z nejdůležitějších tezí této novely je snížení počtu stavebních úřadů, které ministr Jankovský 
odůvodňuje potřebou zvýšení kvality jejich rozhodování. 

                                                 
2 srovnatelná města = města se správním obvodem s působností SÚ od 59 157 do 113 390 obyvateli, konkrétně 
se jedná o města: Děčín, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Chomutov, Karviná, Kladno, Prostějov, Přerov, 
Šumperk a Zlín 
3 Zde pracujeme s daty roku 2009, aktuální data za rok 2010 srovnatelných města nejsou v době zpracování k 
dispozici 



 

Graf č. 2: Počet pracovníků na 1 000 obyvatel správního obvodu 

Z porovnání mezi úřady městských obvodů plyne, že počty úvazků úředníků na 1 000 obyvatel 
správního obvodu mohou v identické agendě v
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000 obyvatel správního obvodu obce s působností SÚ

porovnání mezi úřady městských obvodů plyne, že počty úvazků úředníků na 1 000 obyvatel 
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Stavební úřady městských obvodů vykonávají pouze část agendy stavebního řízení (územní řízení a 
navazující stavební řízení areálové, či vyhrazené, vykonává mag
měly být spíše ty do cca 0,1 úvazku na 1000 obyvatel. A to především:

1) v relaci na hodnotu dosahovanou stavebním úřadem magistrátu, která činí 
na 1 000 obyvatel správního obvodu, který je složen z
městských obvodů, a z území okolních obcí, kde vykonává agendu kompletní.

2) v relaci úvazkových mediánů správních obvodů „malých“ stavebních úřadů v
Benchmarkingové iniciativy, které činí:
0,25 pro správní obvody do 60
0,29 pro segment mezi 5

 
S ohledem na celková výkonová data
města při jejím výkonu magistrátem bylo možné vykonávat při počtu úvazků sníženém o cca 11 
úvazků, při přesnějším srovnání s 5 největšími městy se však jedná o 26,38 pracovních úvazků, což 
znamená, že reálné snížení počtu úvazků by se týkalo 5 pracovních úvazků.
 
Zdrojem této rezervy plynoucí z navržené změny je z
která je svěřena stavebním úřadům městských obvodů, zbývající cca 20% poměr je pokryt 
zefektivněním úvazkového počtu stávající agendy magistrátu.
 
Rozdílný přístup stavebních úřadů ve městě se neprojevuje toliko v
personálním zabezpečení agendy, ale i v
úřadů k materiálnímu výkonu agendy
 
Graf č. 4: Celkový počet vydaných rozhodnutí k počtu pracovníků agendy
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Stavební úřady městských obvodů vykonávají pouze část agendy stavebního řízení (územní řízení a 
navazující stavební řízení areálové, či vyhrazené, vykonává magistrát) a dosahované hodnoty by tedy 

cca 0,1 úvazku na 1000 obyvatel. A to především: 
relaci na hodnotu dosahovanou stavebním úřadem magistrátu, která činí 

000 obyvatel správního obvodu, který je složen z území, ve kterém sdílí agendu s
území okolních obcí, kde vykonává agendu kompletní.

relaci úvazkových mediánů správních obvodů „malých“ stavebních úřadů v
Benchmarkingové iniciativy, které činí: 
0,25 pro správní obvody do 60 000 obyvatel 
0,29 pro segment mezi 5 000 a 25 000 obyvateli 

S ohledem na celková výkonová data4 o nápadu a druhu činností by současnou stavební agendu 
při jejím výkonu magistrátem bylo možné vykonávat při počtu úvazků sníženém o cca 11 

srovnání s 5 největšími městy se však jedná o 26,38 pracovních úvazků, což 
znamená, že reálné snížení počtu úvazků by se týkalo 5 pracovních úvazků. 

navržené změny je z cca 80% současné úvazkové pokrytí agen
která je svěřena stavebním úřadům městských obvodů, zbývající cca 20% poměr je pokryt 

úvazkového počtu stávající agendy magistrátu. 

Rozdílný přístup stavebních úřadů ve městě se neprojevuje toliko v individuálně nastaveném 
bezpečení agendy, ale i v měřitelném individuálním přístupu jednotlivých stavebních 

agendy. 

Graf č. 4: Celkový počet vydaných rozhodnutí k počtu pracovníků agendy 
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Graf č. 5: Celkový počet správních úkonů, které nejsou 

 
Tento ukazatel souvisí se změnou legislativy, tj. se vznikem nového stavebního zákona, podle kterého 
se zvýšil počet druhů povolovacích aktů, které nejsou vydávány formou rozhodnutí.
 
Graf č. 6: Celkový počet kontrol k počtu pracovníků agendy

Lze tedy i po zvážení specifik jednotlivých správních obvodů (velikost, forma zástavby) dovozovat, že 
pardubičtí stavebníci nemusí být vždy
správy na úseku stavebního řádu.
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Graf č. 5: Celkový počet správních úkonů, které nejsou rozhodnutím, k počtu pracovníků agendy

Tento ukazatel souvisí se změnou legislativy, tj. se vznikem nového stavebního zákona, podle kterého 
se zvýšil počet druhů povolovacích aktů, které nejsou vydávány formou rozhodnutí.

ol k počtu pracovníků agendy 

Lze tedy i po zvážení specifik jednotlivých správních obvodů (velikost, forma zástavby) dovozovat, že 
musí být vždy konfrontováni se stejnou formou a intenzitou působení veřejné 
ího řádu. Toto tvrzení lze demonstrovat na uvedených grafech, kde při 
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srovnání obvodu podobného charakteru z hlediska zástavby (např. ÚMO II x ÚMO III nebo ÚMO IV, VI 
a VII) lze dovodit, že občané/stavebníci jsou vystavováni různé míře administrativní zátěže. 
Tyto odlišnosti mohou být vyvolány individuálním přístupem každého místně příslušného stavebního 
úřadu k právnímu výkladu norem a ke správnímu uvážení v řízeních, či jsou reálně dány odbornými a 
personálními možnostmi toho kterého stavebního úřadu. 
 
Navíc v poslední době nutno konstatovat, že dochází k situacím, kdy názor stavebního úřadu 
Magistrátu jako nadřízeného správního orgánu (odvolacího orgánu) není stavebními úřady Úřadů 
městských obvodů respektován. Toto je možné demonstrovat např. na mediálně známé kauze 
„pokuty za černé přístavby mateřských školek“. Touto kauzou lze prezentovat naprosto 
bezprecedentní přístup (a zřejmě lze tvrdit, že i v rámci celé republiky) nerespektování hierarchie 
orgánů státní správy, kdy orgán podřízený odmítá respektovat právní názor orgánu nadřízeného, a 
také definitivní rozklad funkce systému dvou správních instancí v podmínkách jediného města v této 
agendě. 
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Efekty plynoucí z centralizovaného řešení 
 
1. Stavebníkům by se otevřel (dnes uzavřený) prostor pro využití zjednodušujících 

postupů dle stavebního zákona a správního řádu: možnost spojování územního 
a stavebního řízení. 

 
2.  Finanční úspora nákladů při odhadovaném rozpočtovém nákladu 

400 000 Kč/zaměstnanec/rok při snížení o 5 úvazků 
2 000 000 Kč v každém roce. 
 

3. Zjednodušení procesních diagramů životní situace stavebníků. 
Uživatelská přehlednost systému, bez stávající potřeby ptát se „kde vyřídím 
co“. Kompletní služba na jediném místě, s výjimkou vyjadřování a stanovisek 
externích dotčených orgánů. 
 

4. Rovné zacházení se všemi pardubickými stavebníky: jeden úřad = jeden 
přístup. 
 

5. Vyloučení rizika ztráty odbornosti úřadu. 
Personální kapacita umožňující zastupitelnost zaměstnanců. 
V případě nepřítomnosti či odchodu zaměstnance úřad nepřichází o odbornou 
způsobilost. 

 
6. Vyloučení rizika střetů rolí – agendová specializace zaměstnanců s homogenní 

pracovní náplní vylučuje střet zájmů několika autonomních oborů státní správy 
či zájmů samosprávy v jednání jediného úředníka. 
 

7. Zachování a rozvíjení možnosti územní specializace zaměstnanců na jednotlivé 
kompaktní části města. 
Tedy i bez ohledu na průběh správních hranic městských obvodů, které 
v některých případech uměle rozdělují také urbanisticky kompaktní celky. 
 

8. Rozhodnutí magistrátu v agendě by již nemohla být předmětem správních 
žalob. 
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9. Zajišťováním správního procesu v jediné instanci by se zásadně snížilo riziko 
nesprávného úředního postupu či nezákonného rozhodnutí a tedy i 
odpovědnost města za způsobenou škodu. 
Potenciálně způsobená škoda je přitom ze všech správních působností města 
nejvyšší právě v působnosti stavebního úřadu, ve které dochází k regulaci 
vysoce nákladné činnosti - výstavby. 

 
 
 
 
Dislokační zabezpečení centralizovaného řešení 
 
Magistrát disponuje s ohledem na připravené rozšíření výpůjčky prostor v rámci 
budovy bývalého okresního úřadu k 1. 7. 2011 dostatečnou kapacitou volných 
kancelářských míst. 
 
Z hlediska dislokace přicházejí v úvahu dvě základní varianty – rozšíření provozu SÚ 
v budově Štrossova na úkor jiného provozu v budově přesunutého do volné kapacity 
v budově OkÚ či budově jiné (OMI či OHA), nebo přestěhování centralizovaného SÚ 
do zcela nové dislokace. V tomto ohledu je klíčový celkový kontext případného 
centralizačního rozhodnutí. 
 
Vybavení kanceláří a technické vybavení je s ohledem na provozní rezervu MMP i 
s ohledem na stávající HW, SW a kancelářské vybavení všech současných agendových 
pracovníků napříč magistrátem a úřady obvodů pouze technickou záležitostí. 
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1.2. DECENTRALIZOVANÝ VÝKON AGENDY STAVEBNÍHO 
ÚŘADU 

 
Varianta výkonu obecného stavebního úřadu v každém z obvodů územně členěného statutárního 
města Pardubice – tj. varianta 7 + 1 stavebních úřadů na území obce s rozšířenou působností 
Pardubice. 
 
Při variantě, kdy by Úřady městských obvodů vykonávaly každý celou působnost obecného 
stavebního úřadu a Magistrát města Pardubic by vykonával působnost obecného stavebního úřadu 
pouze v rámci svého ORP a působnost odvolacího orgánu vůči činnosti stavebních úřadů Úřadů 
městských obvodů (§ 139 odst. 5 zákona o obcích), je nutno rozlišit ještě situaci, zda by vyhrazené 
lokality podle současného znění Statutu města Pardubice „obhospodařovaly“ stavební úřady 
konkrétních městských Úřadů nebo by v nich svoji činnost nadále vykonával stavební úřad 
Magistrátu. 
 
Odhadované počty pracovníků v různých variantách: 
 
A. 
 
Stavební úřad MmP (varianta bez areálů)  

- 6 pracovníků na zbývající správní území (odvozeno od počtu podání v jednotlivých 23 obcích)  
- 3 pracovníci na odvolací řízení (tento počet je odvozen na základě konzultace s KrÚ Pce kraje, 

přičemž již dnes má SÚ MmP jednoho pracovníka na vyřizování odvolání na rozhodnutí ÚMO, 
počítá se se zefektivněním činnosti) 

- 1 pracovník vyvlastňovací úřad + správní delikty 
- 1 pracovník digitální archív (SÚ MmP by prováděl digitalizaci svého archivu, pro ÚMO by tak 

vznikla nutnost pořízení digitálního pracoviště – pořizovací náklady v r. 2004 činily cca 1,1 mil. 
Kč.) 

- 1 pracovník ekonom + spisovna (vč. zajištění agendy pro odbor hlavního architekta 0,3 
úvazkem) 

- 1 vedoucí 
CELKEM : 13 pracovníků (dnes 17,75) 
 
Stavební úřady ÚMO (varianta s areály) 
Dle našeho odhadu by každý stavební úřad pro vykonávání činností dle části třetí, dílu 5 stavebního 
zákona + činností pro vyhrazené areály musel rozšířit počet svých pracovníků o jednoho, tzn. + 7 
Tento počet je odvozován z počtu spisů vyřízených stavebním úřadem MmP, oddělením územně 
správním týkajících se výkonu územně správní činnosti na území Pardubic v  roce 2010, tj. 597 spisů 
vyřízených při počtu 6 pracovníků, a počtu podání vyřízených stavebním úřadem MmP, oddělením 
stavebně správním, týkajících se výkonu stavebně správní činnosti ve vyhrazených lokalitách, tj. 330 
vyřízených podání při počtu 2,5 pracovníka. 
CELKEM : 21,1 (dnes 14,1) 
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Závěr: 
                         MmP/ ÚMO                                                        MmP / ÚMO 
současný stav5 :    17,75/14,1   (32,1)                     navrhovaný stav :  13/21,1  (34,1) 
 
Nutno připočítat pracovníka/y a jednorázové náklady na digitalizaci archivů jednotlivých SÚ, dle 
modelu, který by obvody zvolily – jedno společné pracoviště nebo pracoviště na každém úřadě 
městského obvodu. 
Současně by došlo ke střetu působnosti dvou stavebních úřadů k areálu Synthesie, který částečně  
probíhá i mimo území města. Tento střet by bylo třeba předem systémově řešit. 
 
B. 
 
 Stavební úřad MmP (varianta s areály) 

- 6 pracovníků na  zbývající správní území (podrobněji viz výše) 
- 4 pracovníci na areály (souvisí s náročností řízení a typy staveb ve vyhrazených lokalitách) 
- 2 pracovníci na odvolací řízení (odůvodnění viz výše) 
- 1 pracovník vyvlastňovací úřad + správní delikty 
- 1 pracovník digitální archív 
- 1 pracovník ekonom + spisovna (vč. zajištění agendy pro odbor hlavního architekta 0,3 

úvazkem) 
- 1 vedoucí 

 
CELKEM: 16 pracovníků (dnes 17,75) 
 
Stavební úřady ÚMO (varianta bez areálů) 
Dle našeho odhadu nelze vykonávat plný výkon pravomocí obecného stavebního úřadu na obvodech 
bez dalších pracovníků vykonávajících územní řízení. Pokud by nebyly součástí agendy vymezené 
lokality, lze odhadovat z nápadu podání a náročnosti jednotlivých řízení, že při stávajícím počtu tří 
pracovníků na obvodu by bylo možno agendu zvládnout. Jedná se tedy o odhad navýšení počtu 
stávajících pracovníků o 5 pracovníků. 
CELKEM : 19,1 (dnes 14,1) 
 
Závěr: 
                      MmP/ÚMO                                                            MmP/ÚMO 
současný stav6 : 17,75/14,1   (32,1)                     navrhovaný stav :  16/  19,1 
 
  

                                                 
5 úvazky roku 2010 
6 úvazky roku 2010 



 

Graf č. 1: srovnání současného počtu úvazků a úvazků ve výše popsané variantě A a B

 
Pro porovnání počtu úvazků plnohodnotného stavebního úřadu na MO I, II, III, V
skupina měst z benchmarkingové iniciativy s
15 tis. do 22 tis. obyvatel (14 měst)
 
V následujícím grafu je zobrazen počet pracovníků na 1000 obyvatel správního obvodu. Počet 
obyvatel obvodu je zde stažen k 
variantě A (tedy nárůst o 1 pracovní úvazek na každém MO). 
nárůstu úvazků by byly jednotlivé MO v
možné, že nárůst úvazků by v konečném výsledku mohl být ještě vyšší.
 
Při přepočtu přes medián srovnatelných měst by počtům obyvatel jednotlivých obvodů odpovídal 
počet pracovníků znázorněný v grafu č. 3.
 
  

                                                 
7 MO IV, VI a VII nemají pro porovnání v
8 pracujeme s daty roku 2009, data za rok 2010 srovnatelných měst nejdou v

14,1

17,75

0

5

10

15

20

25

úvazky 2010

21 

Graf č. 1: srovnání současného počtu úvazků a úvazků ve výše popsané variantě A a B

Pro porovnání počtu úvazků plnohodnotného stavebního úřadu na MO I, II, III, V7

benchmarkingové iniciativy s počtem obyvatel správního obvodu stavebního úřadu od 
15 tis. do 22 tis. obyvatel (14 měst)8.  

následujícím grafu je zobrazen počet pracovníků na 1000 obyvatel správního obvodu. Počet 
 předpokládanému počtu pracovníků na MO ve výše popsané 

edy nárůst o 1 pracovní úvazek na každém MO). Z grafu je čitelné, že i po odhadovaném 
nárůstu úvazků by byly jednotlivé MO v tomto ukazateli pod mediánem srovnatelných měst a je tedy 

konečném výsledku mohl být ještě vyšší. 

přepočtu přes medián srovnatelných měst by počtům obyvatel jednotlivých obvodů odpovídal 
grafu č. 3. 
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daty roku 2009, data za rok 2010 srovnatelných měst nejdou v době zpracování analýzy k disozici

21,1

19,1

13

varianta A varianta B

ÚMO celkem MmP

Graf č. 1: srovnání současného počtu úvazků a úvazků ve výše popsané variantě A a B 
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Graf č. 2: Počet pracovníků na 1000 obyvatel správního obvodu, porovnání srovnatelných měst BI a 
MO I, II, III a V 

 
 Graf č. 3: Počet úvazků na MO I, II, III, V 
popsané varianty A a počtu úvazků dle přepočtu přes medián srovnatelných měst
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Graf č. 2: Počet pracovníků na 1000 obyvatel správního obvodu, porovnání srovnatelných měst BI a 

Graf č. 3: Počet úvazků na MO I, II, III, V – porovnání současného stavu, odhadovaného stavu dle výše 
popsané varianty A a počtu úvazků dle přepočtu přes medián srovnatelných měst
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K otázce přesunu územního rozhodování na obvody: 
 
Dle zpracovatelů je pro město životně nutný koncepční pohled vedený z úrovně jednoho centra, kdy 
centrum rozhoduje o umisťování konkrétních aktivit v jednotlivých částech města. 
Praktický příklad: nemůže mít každý obvod svojí výrobní zónu, zónu občanské vybavenosti, svoji 
nemocnici, své divadlo. 
 
Celá řada územních řízení, a to nejen liniové stavby, má dopady přes hranice obvodů (formou 
ovlivnění dopravy, formou ochranných pásem, dopadů a účinků vlivů staveb na okolí). Z toho by 
mohlo vyplývat, že jeden obvod by mohl klást překážky umístění konkrétní aktivity na místě svého 
nebo sousedního obvodu. 
 
Dle § 15, odst. 2, zákona č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění) nelze statutem města přenést 
působnost vyvlastňovacího úřadu na městské obvody. Vyvlastňovací úřad má přímou návaznost na 
územní řízení a vzhledem k nemožnosti přenesení působnosti tedy není možné docílit 
plnohodnotných stavebních úřadů na městských obvodech. 
 
Dříve užívaná argumentace SÚ ÚMO - minimalizace rizik ve vztahu k snížení počtu případných 
správních žalob event. žalob o náhradu škody za nesprávný úřední postup - je založena na nereálné 
představě. Magistrát se v odvolacích řízeních proti rozhodování úřadů obvodů, které byly vytvořeny 
Statutem, musí držet naprosto stejných zásad jako kterýkoli jiný odvolací správní orgán. 
Tato argumentace nemá žádnou oporu v platném právu. Naopak v současné praxi dochází 
k anomáliím, kdy úřady městských obvodů nerespektují právní názor magistrátu, což je z hlediska 
hierarchie správních vztahů nepřijatelné a neřešitelné. 
 
Pokud jde o znalost místních poměrů, nelze u města velikosti Pardubic hodnotit jako výhodu, že je 
stavební úřad umístěn přímo v konkrétní lokalitě, o které rozhoduje. Je samozřejmé, že pracovník, 
který vede řízení, se musí seznámit se situací v místě stavby. Území, která jsou svěřena jednotlivým 
pracovníkům, nejsou tak veliká, aby byla vyloučena možnost detailní znalosti lokality, ani přesun 
pracovníka na místo v případě okamžité nutnosti není vyloučen (přičemž se nejedená o běžnou praxi 
ani v případech SÚ ÚMO). 
 
Přenesení kompetencí na stavební úřady by také bylo nutné zřídit další digitální pracoviště ke 
zpracování podkladů ke stavebním a územním řízením. Při zřízení pracoviště na MmP v roce 2004 
byly pořizovací náklady cca 1,1 mil. Kč, což je pravděpodobně pro každý jednotlivý MO nereálné. Při 
zřízení pracoviště na jednom úřadě pro ostatní bude docházet k předávání materiálů pro digitalizaci a 
tím ke zbytečné administrativní zátěži.  
 
V neposlední řadě je nutno zdůraznit, že občan, který žádá pro sebe vydání povolení stavebního 
úřadu, bez ohledu na to, zda se jedná o stavební úřad MmP nebo stavební úřad ÚMO, je nucen 
dostavit se na magistrát pro podklady, které vydávají jiné správní orgány (např. orgán ochrany 
životního prostředí), které sídlí v budově Magistrátu. 
  



24 
 

2. SOCIÁLNÍ VĚCI 
   

2.1. CENTRALIZOVANÝ VÝKON AGENDY SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 
Úřady městských obvodů: 
 
V samostatné působnosti obce 

• Vykonávají funkci opatrovníka dle § 27 odst. 3 občanského zákoníku a podle § 29 OSŘ 
• Rozhodují o ustanovení zvláštního příjemce důchodu 
• Uzavírají smlouvu o výkonu veřejné služby 

 
V přenesené působnosti obce s pověřeným úřadem 

• Příspěvek na živobytí 
• Doplatek na bydlení 
• Dávky mimořádné okamžité pomoci 
• Příspěvek na provoz bezbariérového bytu a garáže 
• Příspěvek na krmivo pro vodícího psa 

 
Magistrát poskytuje tytéž služby v přenesené působnosti, ale jen pro občany okolních obcí ve 
správním obvodu města.  
 
Dále poskytuje všem klientům služby obce s rozšířenou působností: 

• Příspěvek na individuální dopravu  
• Příspěvek na péči  
• Vydávání průkazů mimořádných výhod  
• Příspěvky těžce zdravotně postiženým  
• Dávky mimořádné okamžité pomoci  

Výjimkou jsou dávky mimořádné okamžité pomoci z důvodu hrozby sociálního vyloučení – ty vyplácí 
nejen pro okolní obce, ale i pro celé město Pardubice. 
 
 
  



 

Graf č. 1: Porovnání počtu vyplacených dávek za rok 2010
 

 
Staří a těžce zdravotně postižení občané města jsou paradoxně klienty odboru sociálních věcí 
magistrátu. Úřady MO jsou teoreticky fyzicky blíže místu pobytu nezaměstnaných občanů a 
nízkopříjmových rodin, kteří ve vztahu k
I tato skupina je však současným klientem
umístěné v budově bývalého Krajského úřadu v
práce a podpory v nezaměstnanosti (
agend odboru sociálních věcí magistrátu (přízemí
 
Stávající systém výkonu agend sociálních věcí tedy není nastaven k
úvahu, zda-li má být primárním účelem systému distribuce sociálních dávek státu 
přístupu k seniorům a imobilním 
 
Velké rozdíly ve vytížení jsou i mezi jednotlivými úřady městských obvodů.
 
  

                                                 
9 zdrojem dat počtu vyplacených dávek
pokud není uvedeno jinak 
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Graf č. 1: Porovnání počtu vyplacených dávek za rok 20109 
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Graf č. 2: Porovnání celkového počtu vyplacených dávek hmotné nouze za rok 2010
 

 
Celkově na úřadech městských obvodů pracuje na pozicích sociálních pracovníků 
vykázaného přepočteného počtu jde 
úvazky jsou ve svém zbytku (cca 3 úvazky) personálně kumulovány především s
věcí v samostatné působnosti, dále pak jsou kumulovány s
průřezové činnosti na úřadu (vidimace
přestupků atd). 
 
Graf č. 3: Počty úvazků na úřadech městských obvodů
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Graf č. 2: Porovnání celkového počtu vyplacených dávek hmotné nouze za rok 2010

Celkově na úřadech městských obvodů pracuje na pozicích sociálních pracovníků 
vykázaného přepočteného počtu jde o 10 úvazků v agendě státní správy. Předpokládáme, že tyto 
úvazky jsou ve svém zbytku (cca 3 úvazky) personálně kumulovány především s agendou sociálních 

statné působnosti, dále pak jsou kumulovány s dalšími činnostmi různého zaměření 
zové činnosti na úřadu (vidimace a legalizace, podatelna, výběr správních poplatků
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Tento počet pracovníků je i při stávajícím decentralizovaném modelu předimenzovaný, a to 
především s ohledem na zcela minimální reakci provozovaného počtu úvazků na ÚMO na zásadní 
propad v delegované agendě v letech 2006
 
Graf č. 4: Vývoj průměrného počtu vyplacených dávek na úřadech MO v

 
Graf č. 5: Vývoj průměrného počtu 

 
S ohledem na nápad činnosti komparovaný s výkonem OSV MmP by současnou agendu sociálních 
věcí v režimu přenesené působnosti 
pracovních úvazků vytížených na průměrný výkonový stupeň dosahovaný na OSV MmP
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Tento počet pracovníků je i při stávajícím decentralizovaném modelu předimenzovaný, a to 
ohledem na zcela minimální reakci provozovaného počtu úvazků na ÚMO na zásadní 

delegované agendě v letech 2006-2008, který byl dán změnou legislativy sociálních věcí.

Graf č. 4: Vývoj průměrného počtu vyplacených dávek na úřadech MO v letech 2006

: Vývoj průměrného počtu vyplacených dávek hmotné nouze 2009-2010 
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však by po převzetí této agendy magistrátem nebylo v těchto agendách úvazkově vázáno tolik 
sociálních pracovníků, jako je nyní (13). Maximální kvalifikovaný odhad je ve výhledu 7 pracovních 
úvazků k pokrytí agendy.  
 
Dalším důležitým aspektem vstupujícím do sociálních agend je záměr centralizace, který ministerstvo 
práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) prezentovalo ve své tiskové zprávě ze dne 12. 1. 2011.  
MPSV připravilo záměr sjednocení procesu výplaty nepojistných sociálních dávek tak, aby o těchto 
dávkách rozhodoval jediný orgán, jako jednotné místo kontaktu žadatelů o dávky, nikoliv celá řada 
různých orgánů státní správy a samosprávy, tak jako tomu je doposud. Tímto jediným orgánem by 
měl být podle návrhů MPSV Úřad práce ČR. Tento záměr je součástí připravované sociální reformy 
vedoucí ke zjednodušení celého systému, jeho zlevnění i zefektivnění, rozšíření možností kontroly a v 
neposlední řadě také komfortnější postup pro příjemce dávek. Záměrem je, aby novela z velké 
většiny nabyla účinnost od 1. ledna 2012. Je otázkou nakolik se tento záměr ukáže reálným. 
 
Z tohoto popisu je jednoznačně zřejmé to, že pokud by mělo dojít k centralizaci pod Úřad práce ČR, 
tak je i z tohoto důvodu více než žádoucí mít agendy sjednocené ještě před centrálním přesunem, 
neboť předávat agendy ze 7 resp. 8 míst je značně složité a nesystémové.  
 
Finanční úspora nákladů je při odhadovaném rozpočtovém nákladu 
400 000 Kč/zaměstnanec/rok při snížení o 7 úvazků 
až cca 2 800 000 Kč v každém kalendářním roce. 
 
Další materiální i personální úspory by vznikly magistrátu odpadnutím odvolací, kontrolní a 
metodické agendy magistrátu, kterou by převzal krajský úřad. 
Rozhodnutí magistrátu v agendě by již nemohla být předmětem správních žalob, kterých bylo do roku 
2010 celkem 11. 
 
Z následujících čísel a grafů vyplývá, že každý měsíc odbor sociálních věcí z pozice metodického a 
odvolacího orgánu odborně řeší v průměru 2 klientské případy úřadů městských obvodů (odvolání 
nebo písemná odpověď na dotaz). Další pracovní náplní odboru sociálních věcí je pořádání 
metodických dnů pro pracovníky úřadů městských obvodů, které se věnují podrobnému rozboru 
konkrétních sociálních situací žadatelů. 
 
 
 
 
  



 

Graf č. 6: Počet řešených odvolání proti prvoinstančním rozhodnutím ÚMO

Graf č. 7: Počet zodpovězených metodických dotazů a počet uspořádaných metodických dnů

 
Další činností, kterou se zaobírá odbor sociálních věcí, jsou kontroly prováděné
obvodů. Kontroly jsou prováděné na základě řádného plánu kontrol, případně jsou z
prováděny i kontroly mimořádné. 
 
Z obecných závěrů kontrol vyplývá, že správní orgány prvního stupně mají problémy v
hmotněprávních i procesněprávních předpisů. Opakovaně se objevují závažné chyby ve vedení 
správního řízení (poučování účastníků správního řízení, zahajování řízení, uplatňování procesních 
práv, doručování atd.). Z kontrol dále jednoznačně vyplývá rozdílný přístup je
výkladu zákonných předpisů. Z pozice metodického orgánu však není možné ani formou telefonické 
konzultace či zodpovězených e-mailových dotazů sjednotit právní názory a správní úvahy jednotlivých 
úřadů v rámci území města. 
 
  

                                                 
10 zdroj dat pro grafy 6 – 8: vlastní statistika odboru sociálních věcí MmP
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Graf č. 6: Počet řešených odvolání proti prvoinstančním rozhodnutím ÚMO10 

Graf č. 7: Počet zodpovězených metodických dotazů a počet uspořádaných metodických dnů

Další činností, kterou se zaobírá odbor sociálních věcí, jsou kontroly prováděné na úřadech městských 
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Graf č. 7: Počet zodpovězených metodických dotazů a počet uspořádaných metodických dnů 

 

na úřadech městských 
obvodů. Kontroly jsou prováděné na základě řádného plánu kontrol, případně jsou z různých důvodů 

obecných závěrů kontrol vyplývá, že správní orgány prvního stupně mají problémy v aplikaci 
ních i procesněprávních předpisů. Opakovaně se objevují závažné chyby ve vedení 

správního řízení (poučování účastníků správního řízení, zahajování řízení, uplatňování procesních 
dnotlivých úřadů ve 
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Graf č. 8: Počet provedených kontrol na úřadech městských obvodů
 

 
 
 
 
Samostatná působnost obce vykonávaná na Úřadech městských obvodů 

• výkon funkce opatrovníka
• rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
• uzavírání smluv o výkonu veřejné služby.

 
Z pohledu centralizace sociálních agend na Magistrát města Pardubic je toto s
personální propojení agend potřeba vzít v

1) ponechání samostatné působnosti obce na úřadu městského obvodu. Zejména ponechán
problematiky uzavírání smluv o výkonu veřejné služby by bylo vhodné z
o prostředí obvodu (pracovní čety, letní a zimní údržba, úklid atd.)

2) převod samostatné působnosti na Magistrát města Pardubic 
opatrovnictví by bylo nutné posoudit personálně kapacitní možnosti, neboť v
nám není znám počet opatrovanců na jednotlivých úřadech městských obvodů a případná 
možnost potřeby části pracovního úvazku na tuto přebíranou agendu. Co se týče rozhodová
o ustanovení zvláštního příjemce důchodu 
podání žádosti jednorázové správní rozhodnutí. Nápad této agendy lze odhadnout v
na 1-2 žádosti za 3 měsíce, což ji marginalizuje i z
úvazkem. 
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Počet provedených kontrol na úřadech městských obvodů 

vykonávaná na Úřadech městských obvodů  
výkon funkce opatrovníka 
rozhodování o ustanovení zvláštního příjemce důchodu 
uzavírání smluv o výkonu veřejné služby. 

pohledu centralizace sociálních agend na Magistrát města Pardubic je toto s ohledem na možné 
personální propojení agend potřeba vzít v úvahu, přičemž zde jsou dvě možnosti: 

ponechání samostatné působnosti obce na úřadu městského obvodu. Zejména ponechán
problematiky uzavírání smluv o výkonu veřejné služby by bylo vhodné z důvodu adresné péče 
o prostředí obvodu (pracovní čety, letní a zimní údržba, úklid atd.) 
převod samostatné působnosti na Magistrát města Pardubic – z pohledu zajišťování agendy 

nictví by bylo nutné posoudit personálně kapacitní možnosti, neboť v
nám není znám počet opatrovanců na jednotlivých úřadech městských obvodů a případná 
možnost potřeby části pracovního úvazku na tuto přebíranou agendu. Co se týče rozhodová
o ustanovení zvláštního příjemce důchodu – jde o marginální agendu, jejímž výstupem je po 
podání žádosti jednorázové správní rozhodnutí. Nápad této agendy lze odhadnout v

2 žádosti za 3 měsíce, což ji marginalizuje i z hlediska úvah o možné 
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pohledu zajišťování agendy 
nictví by bylo nutné posoudit personálně kapacitní možnosti, neboť v současné chvíli 

nám není znám počet opatrovanců na jednotlivých úřadech městských obvodů a případná 
možnost potřeby části pracovního úvazku na tuto přebíranou agendu. Co se týče rozhodování 

jde o marginální agendu, jejímž výstupem je po 
podání žádosti jednorázové správní rozhodnutí. Nápad této agendy lze odhadnout v průměru 
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VYBRANÉ SOCIÁLNÍ SITUACE OBČANŮ MĚSTA PARDUBIC: 
 
Následující diagramy zobrazují nejzákladnější životní sociální situace občanů, zachycených v sociální 
síti, na území města – barevně jsou označeny orgány státní správy, které občan v dané situaci 
navštěvuje, a jež je vhodné vít do úvahy při hodnocení efektů částečné decentralizace.  Do sociálních 
situací dále vstupují různé eventuality (naznačeno další úrovní diagramu) a kombinace, které vyřízení 
věci mohou komplikovat. 
 

 
 
Diagram č. 1: sociální situace seniora v sociální síti 
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Diagram č. 2: sociální situace osoby / rodiny bez zaměstnání 
 

¨ 
Diagram č. 3: sociální situace osoby bez přístřeší 

 
* dle § 2 odst. 6 zák. č. 111/2006 Sb.     ** dle § 2 odst 3,4 a 5 zák. č.  111/2006 Sb. 
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Diagram č. 4: sociální situace osoby tělesně postižené 
 

 
 
Diagram č. 5: sociální situace osoby zrakově postižené 
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Efekty plynoucí z centralizovaného řešení 
 
1.  Finanční úspora nákladů při odhadovaném rozpočtovém nákladu 

400 000 Kč/zaměstnanec/rok při snížení o 7 úvazků 
2 800 000 Kč v každém roce. 
 

2. Zjednodušení procesních diagramů životní situace klientů. 
Uživatelská přehlednost systému, bez stávající potřeby ptát se „kde vyřídím 
co“. Kompletní služba na jediném místě bez zvýšené potřeby cestovat po 
městě. 
 

3. Rovné zacházení se všemi pardubickými klienty: jeden úřad = jeden přístup. 
 

4. Vyloučení rizika ztráty odbornosti úřadu. 
Personální kapacita umožňující zastupitelnost zaměstnanců. 
V případě nepřítomnosti či odchodu zaměstnance úřad nepřichází o odbornou 
způsobilost. 

 
5. Vyloučení rizika střetů rolí – agendová specializace zaměstnanců s homogenní 

pracovní náplní vylučuje střet zájmů několika autonomních oborů státní správy 
či zájmů samosprávy v jednání jediného úředníka. 
 

6. Rozhodnutí magistrátu v agendě by již nemohla být předmětem správních 
žalob. 

 
7. Zajišťováním správního procesu v jediné instanci by se zásadně snížilo riziko 

nesprávného úředního postupu či nezákonného rozhodnutí a tedy i 
odpovědnost města za způsobenou škodu. 
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Dislokační zabezpečení centralizovaného řešení 
 
Magistrát disponuje s ohledem na připravené rozšíření výpůjčky prostor v rámci 
budovy bývalého okresního úřadu k 1. 7. 2011 dostatečnou kapacitou volných 
kancelářských míst. 
 
Z hlediska dislokace přicházejí v úvahu dvě základní varianty – rozšíření provozu OSV 
v budově OkÚ, nebo přestěhování OSV do zcela nové dislokace. 
 
V tomto ohledu je klíčový celkový kontext případného centralizačního rozhodnutí a 
také rozhodování státu o převodu podstatné části agendy OSV na Úřad práce, kde se 
předpokládá povinnost obcí krátkodobě strpět provoz těchto agend v jejich stávající 
dislokaci v režimu nájmu prostor. 
 
Vybavení kanceláří a technické vybavení je s ohledem na provozní rezervu MMP i 
s ohledem na stávající HW, SW a kancelářské vybavení všech současných agendových 
pracovníků napříč magistrátem a úřady obvodů pouze technickou záležitostí. 
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2.2. DECENTRALIZOVANÝ VÝKON AGENDY SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 
 
V současné době zajišťují úřady městských obvodů agendu sociálních dávek – dávky pomoci 
v hmotné nouzi a dávky pro osoby s těžkým zdravotním postižením (v působnosti obce s pověřeným 
obecním úřadem) (viz předložená Analýza existujícího modelu výkonu státní správy ve městě 
Pardubice, kapitola 3.2.1). Odbor sociálních věcí magistrátu města zajišťuje agendu dávek pomoci 
v hmotné nouzi a dávek pro osoby s těžkým zdravotním postižením v působnosti obce s rozšířenou 
působností. Dále odbor sociálních věcí zajišťuje agendu dávek příspěvku na péči, kurátora pro 
dospělé a agendu sociálně právní ochrany dětí, tyto agendy jsou předmětem tohoto textu. 
 
1) Odbornost a zastupitelnost v jednotlivých agendách 
Ve všech agendách je nezbytné udržet odbornou a kvalifikovanou personální kapacitu – podmínky 
k výkonu sociální práce určuje zák. č. 108/2006 Sb., dále pak je nezbytné zajistit vzdělávání, udržování 
kvalifikace, zajištění zkoušek odborné způsobilosti u všech referentů, vykonávajících agendu, v i 
případně částečného úvazku. 
 
Velice problematické zástupy v jednotlivých agendách – dovolená, nemoc atd. znamená při výkonu 
na úřadu městského obvodu ochromení celého chodu agendy vč. udržení odborného výkonu. 
 
Agenda dávek pro těžce zdravotně postižené je velmi náročná na administraci – obnáší velký počet 
vydávaných rozhodnutí. 
 
U příspěvku na péči je potřeba zajištění dostatečné práce v terénu (až 60% náplně pracovníka může 
být práce v terénu) – opět přináší problémy se zástupností. 
 
Agenda SPOD je agendou mimořádně náročnou na odborný výkon v minimálním personálním složení 
4 pracovníci (4 úvazky = 4 pracovníci) na úřadu městského obvodu s velkým nápadem klientů (ÚMO I, 
II a III), v rozložení min. 2 pracovníci na péči o rodinu, 1 kurátor pro děti a mládež a 1 pracovník pro 
náhradní rodinnou péči, a v minimálním personálním složení 2,5 pracovních úvazků (2,5 úvazku = 
nejlépe 3 pracovníci fyzicky) na ostatních městských obvodech (ÚMO IV, V, VI a VII), kde přichází 
v úvahu vzájemná kumulace odborné agendy v rámci SPOD, případně kumulace s jinou sociální 
agendou. Vzhledem však k potřebě zajistit nepřetržitý 24 hodinový pohotovostní režim v této 
agendě, jeví se jako nejoptimálněji fyzické zapojení dalších lidí (všichni se ZOZ) do agendy z důvodu 
zástupnosti.  
 
Všichni zaměstnanci, kteří budou (byť jen částí úvazku) zapojeni do fungování orgánu sociálně právní 
ochrany dětí, musí splňovat podmínky potřebného vzdělání dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, musí mít splněnu příslušnou ZOZ a musí se také v zákonem předepsaném rozsahu 
vzdělávat.  
 
Na agendu SPOD velmi úzce  navazuje činnost Okresního soudu v Pardubicích (opateru soudí 4 soudci 
+ 1 soudce soudí trestní věci mladistvých), dále je třeba personálně zajistit výslechy na PČR, notářství, 
operativní zásahy v terénu, pravidelné čtvrtletní výjezdy do dětských domovů a ústavních výchov, 
práce na školách atd.  
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Kvalifikovaný odhad potřebného personálního obsazení vychází ze současného vytížení pracovnic 
v jednotlivých částech města, dále pak z toho, že z dlouhodobého hlediska jsou orgány SPOD 
personálně podhodnocené a v neposlední řadě je také okrajově zohledněna připravovaná novela 
zákona 359/1991 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, která na orgány SPOD přináší další rozvojovou 
práci s rodinou, spočívající v rozšířené práci v terénu a v administrativě. 
 
Do úvazků stávajících pracovníků městských obvodů by byl částečně přidán podíl agendy kurátora pro 
dospělé, která je v současné době vykonávána na OSV, nicméně se jedná o výkon státní správy, která 
by také byla decentralizovaná. Náplní práce kurátora pro dospělé není jenom poskytování dávek 
mimořádné okamžité pomoci, ale také poskytování komplexního sociálního poradenství, vedení 
rejstříků osob ve vazbě a výkonu trestu odnětí svobody, návštěvy ve věznicích atd. Percentuální 
vyjádření bylo odhadnuto s ohledem na přirozené spádové oblasti klientely (např. většina lidí bez 
domova příp. osob ve výkonu trestu odnětí svobody je hlášena na Pernštýnském nám. 1, proto má 
ÚMO I největší odhad navýšeného úvazku, viz dále). 
 
2) Určení příslušnosti správného úřadu MO 
Rozdělení kompetencí mezi MO by znamenalo značnou komplikaci pro ostatní veřejnoprávní orgány, 
které neznají poměry ve městě Pardubice. Veškerá pošta z těchto institucí (soudy, notářství, Policie 
ČR atd.) je zasílána na MmP. Z dosavadní zkušenosti víme, že měsíčně je přeposíláno z důvodu 
nepříslušnosti na městské obvody cca 20 – 30 podání, a to pouze v agendě dávek hmotné nouze (pro 
srovnání např. v agendě SPOD je průměrný měsíční objem pošty 300 podání). 
 
Další komplikace s příslušností nastávají u zajištění pohotovosti u agendy sociálně právní ochrany 
dětí. V současné době je jedno pohotovostí mobilní číslo (předávané mezi jednotlivými pracovníky 
oddělení, sloužícími pohotovost), které má např. policie nebo soud a v případě, že je třeba okamžité 
zásahu orgánu sociálně právní ochrany, je na toto číslo voláno. V případě decentralizace agendy by 
bylo těchto čísel 8, čímž by vznikla nepřehledná situace s místní příslušností zasahujícího SPODu. 
Pokud by zasahoval místně nepříslušný SPOD (ten, který dítě nevede v agendě, ale v jehož obvodu 
k zásahu došlo), musel by neprodleně kontaktovat SPOD, který dítě vede, zda se zásahem souhlasí, 
případně zda si zásah neudělá sám. S ohledem na situace, kdy jde mnohdy o minuty, znamená tento 
postup zcela zásadní a nepřijatelnou komplikaci. 
 
Rozdělení by dále znamenalo výraznou komplikaci pro soud – při ustanovování opatrovníka soud 
neřeší rozdělení Pardubic na městské obvody. 
 
3) Nároky na kancelářské, softwarové a prostorově archivační vybavení 
Nároky na kancelářské, softwarové (rozšíření přístupů, nákup nových softwarů), a prostorově 
archivační vybavení – s převodem aktuálních spisů (viz. tabulka č. 1) by bylo nezbytné i rozdělení 
jednotlivých vyarchivovaných spisů před uplynutím doby jejich skartace.  

o V případě agendy sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD) se jedná cca o 5.700 spisů 
o V případě agendy tělesně zdravotně postižených (dále TZP) se jedná cca o 9.000 spisů 
o V případě agendy příspěvku na péči (dále PnP) se jedná cca o  2.000 spisů 

 
  



38 
 

Tabulka č. 1: Předpoklad počtu předávaných spisů v jednotlivých agendách na ÚMO a zůstatek MmP 

 

PnP - 
počty 
aktivních 
spisů 

TZP - počty 
aktivních 
spisů 

Sociálně právní ochrana dětí 

ÚMO I 959 950 V této agendě nelze bez bližšího posouzení stanovit předávaný 
počet spisů (trvalé bydliště dítěte nemusí být totožné s 
bydlištěm matky). Počet "živých" spisů ve městě Pardubice je 
cca 1.750.  
Počet spisů SPOD je cca 5.700.  
Počet vykonaných sociálních šetření za rok 2010 bylo 2.904, 
počet soudních jednání vč. jednání před jinými institucemi bylo 
3.354.  
Počet vykonaných návštěv za rok 2010 byl 1.687. 

ÚMO II 396 800 
ÚMO III 381 680 
ÚMO IV 80 580 
ÚMO V 307 900 
ÚMO VI 130 400 

ÚMO VII 120 590 

MmP 
(obce) 1127 3100 cca 500 spisů 

 
Další nezbytností by bylo zajištění služební vozu pouze pro potřeby SPOD – prováděná šetření, 
kontroly dětí s nařízenou ústavní výchovou, operativní zásahy v rodinách, pohotovost. 
 
V softwarovém vybavení by bylo nutné rozšířit oprávnění v programu OK Systém pro zpracování 
agendy příspěvku na péči  a zajištění potřebného počítačového vybavení pro výplatu dávek – 
propojení OK Systému s ekonomickým a účetním systémem úřadu. Pro agendu těžce zdravotně 
postižených by bylo nutné pořídit nový software pro vedení agendy. 
 
Pro výplatu dávek pak zajištění elektronického zabezpečení ve formě kryptovacího programu pro 
elektronickou komunikaci s Českou poštou a bankami při výplatě dávek, výplata dávky PnP a TZP na 
pokladně je vzhledem k cílové skupině (senioři, zdravotně postižení) a k objemu peněz v řádu stovek 
tisíců v podstatě nemožná. 
 
4) Nárůst odvolací agendy a kontrolní činnosti 
V současnosti je odvolací agenda vyřizována pouze částečným úvazkem vedoucího oddělení 
sociálních dávek (0,2 úvazku), neboť odvolání je řešeno pouze v agendě dávek hmotné nouze. Za rok 
2010 bylo z ÚMO řešeno 11 odvolání.  
 
Odvolací agenda agend PnP, TZP a HN odboru sociálních věcí je řešena na Krajském úřadu 
Pardubického kraje, za rok 2010 bylo KÚ řešeno celkem 314 odvolání.  
 
Pokud by celá odvolací agenda z ÚMO přešla na Magistrát města Pardubic, bylo by nezbytné 
personálně posílit nejen vyřizování odvolacích řízení, ale také metodickou a kontrolní činnost - min. o 
3 pracovní úvazky (kontrola výkonu sociálně právní ochrany dětí, kontrola PnP a TZP). 
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5) Odhad úvazků v případě decentralizace 
Decentralizací agend, které jsou vykonávány na odboru sociálních věcí, by převod na úřady 
městských obvodů znamenal v úhrnných zaokrouhlených číslech personální nárůst (vč. zohlednění 
úbytku úvazků na MmP): 

o V agendě Příspěvku na péči + 5 úředníků 
o V agendě Dávek pro těžce zdr. postižené + 5 úředníků 
o V agendě Sociálně právní ochrana dětí + 12 úředníků 

Celkem je tedy při decentralizaci agend odhadován nárůst počtu úvazků o 22. 
 
Podrobný odhad úvazků při decentralizaci agend sociálních věcí zobrazuje tabulka č. 2 na následující 
straně. V agendě dávek hmotné nouze (HN) a agendě TZP je uváděn aktuální počet úvazků, tak jak jej 
uvedly jednotlivé MO jako podklad do benchmarkingu  za rok 2010. V agendě HN je nárůst úvazků 
způsoben odhadem úvazku na agendu kurátora pro dospělé, která by byla také decentralizovaná. 
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Tabulka č. 2: Odhadované počty úvazků při decentralizaci agend 

 Agenda 

Současný stav 
počtu pracovníků 
agend 

Nárůst/  
Úbytek 

Odhadovaný 
počet pro 
zabezpečení 
agendy 

Odhad 
celkového 
počtu          +   /  - 

MmP 

PnP 10,4 

32,8 

-5 5,4 

18,2 

TZP 4,3 -1,8 2,5 
OSPOD 15,3 -10 5,3 
HN 2,5 -0,5 2 

Odvolání 
Kontrola 0,3 2,7 3 

ÚMO I   

PnP 0 

1,4 

3 3 

10,5 
TZP 0,1 1,4 1,5 
OSPOD 0 4 4 
HN 1,3 0,6 2 

ÚMO II 

PnP 0 

1,65 

2 2 

9 
TZP 0,05 0,95 1 
OSPOD 0 4 4 
HN 1,6 0,3 2 

ÚMO III 

PnP 0 

0,7 

1 1 

7 
TZP 0,005 0,995 1 
OSPOD 0 4 4 
HN 0,695 0,3 1 

ÚMO IV 

PnP 0 

0,31 

1 1 

5 
TZP 0,01 0,99 1 
OSPOD 0 2,5 2,5 
HN 0,3 0,15 0,5 

ÚMO V 

PnP 0 

3 

1 1 

7,8 
TZP 0,1 0,9 1 
OSPOD 0 2,5 2,5 
HN 2,9 0,3 3,3 

ÚMO VI  

PnP 0 

1,05 

1 1 

5,7 
TZP 0,05 0,95 1 
OSPOD 0 2,5 2,5 
HN 1 0,15 1,2 

ÚMO VII 

PnP 0 

0,85 

1 1 

5,5 
TZP 0 1 1 
OSPOD 0 2,5 2,5 
HN 0,85 0,15 1 

       
∑ počet pracovníků 
MmP + MO 
(zaokr.) 

42 69 
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Pro porovnání počtu úvazků pro řešení agendy sociálních věcí na MO I, II, III, V11 – byla vybrána 
skupina měst z benchmarkingové iniciativy s počtem obyvatel správního obvodu pro výplatu 
sociálních dávek od 15 tis. do 22 tis. obyvatel (10 měst12).  
 
V následující tabulce je porovnán odhadovaný počet úvazků z tabulky č. 2 a medián úvazků 
srovnatelných měst. V menších územních jednotkách (stejně jako na MO u jiných agend) dochází ke 
kumulaci úvazků více agend dohromady, celkový počet úvazků nicméně odpovídá odhadu i dle 
benchmarkingové statistiky. 
 
Tabulka č. 3: Odhad počtu úvazků při decentralizaci 

MO / agenda HN PnP TZP SPOD celkem za 
agendy 

MO I 2 3 1,5 4 10,5 
MO II 2 2 1 4 9 
MO III 1 1 1 4 7 
MO V 3,3 1 1 2,5 7,8 

medián 
srovnatelných 
měst (z dat roku 
2010) 2,3 2 1 3,1 8,4 

 
V agendě SPOD je oproti mediánu malých měst odhadován úvazek vyšší (v rozmezí 2,5 - 4 úvazky) – 
argumentem je různý charakter malých a velkých měst, ve kterých je více škol, větší koncentrace dětí, 
vyhraněné lokality s problémovými znaky - větší město sebou obecně přináší více synergie pro vznik 
negativních sociálních problémů. 
 
Mimo výše uvedené je třeba uvést, že s decentralizací také souvisí nárůst úvazků v přidružených 
agendách – jako je ekonomická agenda a činnost pokladních pro výplatu dávek a to minimálně 
v řádech desetin úvazku průměrně na každý jeden obvod. S ohledem na koeficient nárůstu 
decentralizované činnosti lze předpokládat, že tento nárůst by ve svém součtu nemohl být plně 
pokryt poklesem úvazkové dotace při jejím centrálním výkonu a to tím spíše, že pokladna v budově 
bývalého OkÚ musela být s ohledem na její funkci pro ostatní agendy MMP zachována a její provoz 
zajištěn včetně zastupitelnosti (fixní náklad). Jde tedy o další nárůst v jednotkách úvazků. 
 
Současně by se, zejména u největších městských obvodů, zvýšil obrat výplat hotovosti na pokladnách 
(v řádech milionů), což by sebou mohlo nést některé zásadní nezbytné bezpečností a organizační 
dopady pro provozování pokladny úřadu městského obvodu. 
  

                                                 
11 MO IV, VI a VII nemají pro porovnání v BI srovnatelná města 
12 Konkrétně se jedná o města v abecedním (nikoliv grafickém) pořadí: Český Brod, Dačice, Dobříš, Humpolec, 
Lysá nad Labem, Mikulov, Milevsko, Mohelnice, Nový Bydžov, Slavkov u Brna 
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3. PŘESTUPKY 
 

3.1. CENTRALIZOVANÝ VÝKON AGENDY PŘESTUPKŮ 
 
Úřady městských obvodů: 

 
• Projednávají přestupky dle § 53 odst. 1 zákona o přestupcích („jedničková působnost“). 

V drtivé většině případů se jedná o přestupky podle § 46 – 50 zákona o přestupcích (pořádek 
v územní samosprávě a státní správě, veřejný pořádek, občanské soužití a majetek). Vyjma 
toho okrajový počet přestupků, které jiné zvláštní zákony svěřují do působností všech obcí. 
 

• Dále ze statutu projednávají přestupky podle § 21, odst. 1, písm. b) a c), a dle § 30, odst. 1, 
písm. a) až f), k) až o) zákona o přestupcích. 
 

• Dále projednávají správní delikty, které jsou zvláštními zákony svěřeny obcím, pokud je 
neprojednávají jiné složky MO (viz správní delikty na úseku životního prostředí či silničního 
hospodářství). 

  
Těžiště této agendy jsou přestupky podle § 47, 49 a 50 zákona o přestupcích (cca 95 % agendy). 
 
Magistrát projednává všechny přestupky a správní delikty, které nejsou zákonem svěřeny výslovně 
obcím (jedničkového typu) či nebyly statutem přeneseny na MO. 
 
Magistrát dále na základě veřejnoprávních smluv projednává „jedničkové“ přestupky pro okolní obce. 
Pokud tak např. při dopravní nehodě dojde mezi jejími účastníky k fyzickému napadení, za situace, 
kdy k tomuto dojde v obci Staré Hradiště, věc projedná magistrát v rámci jednoho správního řízení. 
Jestliže situace nastane na území města Pardubic, příslušný městský obvod projednává přestupek 
proti občanskému soužití a magistrát přestupek dopravní. Tento paradoxní postup, daný stávajícím 
systémem, zákonitě přináší zvýšení zátěže pro jednotlivé aktéry (např. dvojí předvolávání svědků 
k téže věci na různé správní orgány). 
 
Agenda správního trestání není agendou, jejíž přibližování by její klienti (přestupci) vítali, a je 
otázkou, zda-li její přibližování by mělo být vlastní snahou města. 
 
Příslušnost úřadů městského obvodu je navíc dána místem spáchání přestupku, nikoli místem 
pobytu pachatele. V jednotlivém případě může dojít k postoupení věci jinému úřadu, na jehož území 
pachatel pracuje nebo se zdržuje (aplikovatelné spíše pro situace postupování mezi dvěma 
vzdálenějšími obcemi). 
 
Agenda přestupků proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku je tzv. jedničkovou 
agendou. V rámci ČR je vykonávána od nejmenších obcí se správním obvodem čítajícím desítky, či jen 
několik set obyvatel, po správní obvody velkých měst čítajících desítky tisíc obyvatel.  
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Vyhodnocení kontrol, řízení o odvolání a stížností proti ÚMO za rok 2010:  
 
V roce 2010 obdržel Magistrát města Pardubic 26 odvolání proti rozhodnutím městských obvodů 
(včetně odvolání proti uloženým pořádkovým pokutám, usnesení ve věci námitky podjatosti apod.). 
Z toho 7 odvolání bylo zamítnuto a rozhodnutí potvrzeno, v 5 případech bylo rozhodnutí změněno, 8 
rozhodnutí bylo zrušeno a věc vrácena k novému projednání, 5 rozhodnutí bylo zrušeno a řízení 
zastaveno, 1 rozhodnutí dosud magistrátem nebylo vyřízeno. 
 
V roce 2010 obdržel magistrát 14 podnětů k přezkumné a dozorové činnosti vůči městským 
obvodům, v přezkumném řízení bylo 1 rozhodnutí zrušeno, v 11 případech nebylo přezkumné řízení 
zahájeno, 1 podnět proti nečinnosti byl oprávněný a 1 neoprávněný.      
V roce 2010 byla provedena kontrola výkonu přestupkové agendy na ÚMO Pardubice I, II, III, IV, a VI. 
Lze konstatovat, že přestupková agenda je v rámci obvodů zabezpečena na dostačující úrovni, 
případná zjištěná pochybení byla spíše metodického rázu a byla na místě konzultována. V tomto 
směru lze vyzdvihnout přístup a kvalitu zabezpečení agendy ze strany ÚMO Pardubice II. Bez 
problémů je agenda zabezpečena též na ÚMO Pardubice III a IV. V případě ÚMO Pardubice I lze 
konstatovat zvýšené odkládání věcí, aniž by byly učiněny potřebné úkony k tomuto postupu. U ÚMO 
Pardubice VI došlo oproti roku 2009, kdy byla situace neuspokojivá, ke zlepšení. Pokud se jedná o 
ostatní úřady městských obvodů, zde nebyla v roce 2010 kontrola provedena, z jednotlivých 
správních spisů předložených v rámci odvolacího řízení nemá magistrát důvod přijímat mimořádná 
opatření k nápravě. 
 
Celkově na úřadech městských obvodů pracuje na pozicích v agendě přestupků 9 osob. Celkový 
počet vykázaných úvazků pracovníků vykonávajících na MO 1- 7 agendu přestupků je 6,1 v roce 
2008, resp. 5,7 v roce 2009, resp. 5,75 v roce 201013. Úvazek MmP (1,5 pracovníka) vyřizuje 
přestupky na daném úseku pro cca 20 okolních obcí na základě veřejnoprávních smluv, vykonává 
odvolací a metodickou činnost, dále je tam začleněna agenda § 5 OZ a všechny další přestupky 
nedopravní, což je širší množina, než přestupky dle § 46 – 50 přestupkového zákona, jak ji definuje 
benchmarkingová iniciativa. Úvazek MmP lze tedy ještě rozdělit, 1,1 úvazku řeší přestupky jako 
takové, 0,4 úvazku se věnuje dalším činnostem (viz výše uvedené). Proto zpracovatel spíše 
doporučuje jako určující a vypovídající užívat data počtu věcí v nápadu na jeden úvazek. 
 
  

                                                 
13 zdroj dat: počty úvazků a výkonové ukazatele v celém textu: benchmarkingová data 2008 – 2010 
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Níže je tabulka obsahující počet vyřízených podnětů
 

 
MmP MO I MO II

2008 310 465 202

2009 280 478 169

2010 434 412 160
meziroční změna 
2009/2010 

55% -14% -

 
Při počtu 5,7 úvazků a cca 840 vyřízených
agendového úředníka ÚMO a rok. Věcí vyřízenou jsou přitom též věci vyřešené odložením, 
postoupením, zastavením řízení, blokovou pokutou či příkazem.
vytížení v agendě je cca 250 vyřízených přestupků za rok. Při dosažení hranice 300 vyříz
přestupků na pracovníka nevyhnutelně dochází k
počtu odkládaných věcí tak, aby mohly být projednány ty „relativně závažnější přestupky“.
 
Graf č. 3: Počet vyřízených podnětů na 1 pracovní úvazek

 
Současně je však vedle kvantitativních ukazatelů 
vykonávána s ohledem na kvalitu tohoto výkonu.
Klíčovým ukazatelem je v této sféře 
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vyřízených podnětů15 (nápadu) za rok 2008 až 2010

MO II MO III MO IV MO V MO VI MO VII 

202 96 32 174 57 163 

169 127 28 158 36 118 

160 75 7 55 28 100 

-5% -41% -75% -65% -22% -15% 

vyřízených případů tedy vychází statistika cca 150 
úředníka ÚMO a rok. Věcí vyřízenou jsou přitom též věci vyřešené odložením, 

postoupením, zastavením řízení, blokovou pokutou či příkazem. Ideální průměrné výkonnostní 
vytížení v agendě je cca 250 vyřízených přestupků za rok. Při dosažení hranice 300 vyříz
přestupků na pracovníka nevyhnutelně dochází k omezování kvality vedených řízení a zvyšování 
počtu odkládaných věcí tak, aby mohly být projednány ty „relativně závažnější přestupky“.
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Graf č. 4: Struktura vyřízených podn

 
Vysoký počet postupovaných věcí u MmP
to, že tyto přestupky vyřizují obvody, a stále jich část posílá tyto věci na magistrát. Ostatní úřady to 
činí prakticky vždy. Podíl těchto případů na postupovaných věcech z
opět narůstá vnitřní komunikace a byrokracie. Počet odkládaných věcí se na MO blíží 40 
procentům, což již je alarmující číslo. Dle výsledků kontrol je zřejmé, že např. na ÚMO I dochází 
k odkládání skutků s poukazem na to, že „v řízení je nebude
postup. Akceptovat jako běžné dlouhodobé 
v řádu 20 – 25 procent.  
 
Agendu přestupků na městských obvodech lze vykonávat se 
„nekvality“ včetně výše popsaných průvodních jevů (odkládání vysokého počtu oznámení na hranici 
zákonnosti, vyřizování věcí nepřiměřeně nízkými pokutami blokově, či v
přestupci pokutu „vzali“ a neprotahovali řízení). Zodpovědně a v
vykonávat s maximálně čtyřmi pracovníky 
věcí za rok).  V této rozvaze navíc není zohledněn výrazný výkonnostní propad v
 
Finanční úspora nákladů je při odhado
Kč/zaměstnanec/rok při snížení o 
až cca 700 000 Kč v každém kalendářním roce.
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Struktura vyřízených podnětů (rok 2009) 

Vysoký počet postupovaných věcí u MmP je způsoben tím, že orgány policie si dodneška nezvykly na 
to, že tyto přestupky vyřizují obvody, a stále jich část posílá tyto věci na magistrát. Ostatní úřady to 
činí prakticky vždy. Podíl těchto případů na postupovaných věcech z MmP činí 95 %! Tím samo
opět narůstá vnitřní komunikace a byrokracie. Počet odkládaných věcí se na MO blíží 40 
procentům, což již je alarmující číslo. Dle výsledků kontrol je zřejmé, že např. na ÚMO I dochází 

poukazem na to, že „v řízení je nebude možné prokázat“, což není zákonný 
dlouhodobé číslo lze vzhledem k povaze oznámení počet odložení 

Agendu přestupků na městských obvodech lze vykonávat se třemi pracovníky při zachování současné 
lity“ včetně výše popsaných průvodních jevů (odkládání vysokého počtu oznámení na hranici 

zákonnosti, vyřizování věcí nepřiměřeně nízkými pokutami blokově, či v příkazním řízení, aby 
přestupci pokutu „vzali“ a neprotahovali řízení). Zodpovědně a v náležité kvalitě lze tuto agendu 

pracovníky - úvazky (nápad pak bude činit cca 260 
této rozvaze navíc není zohledněn výrazný výkonnostní propad v rámci roku 2010.

Finanční úspora nákladů je při odhadovaném rozpočtovém nákladu 400
při snížení o 1,75 úvazek 

Kč v každém kalendářním roce. 
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to, že tyto přestupky vyřizují obvody, a stále jich část posílá tyto věci na magistrát. Ostatní úřady to 

MmP činí 95 %! Tím samozřejmě 
opět narůstá vnitřní komunikace a byrokracie. Počet odkládaných věcí se na MO blíží 40 – 50 
procentům, což již je alarmující číslo. Dle výsledků kontrol je zřejmé, že např. na ÚMO I dochází 

možné prokázat“, což není zákonný 
povaze oznámení počet odložení 

pracovníky při zachování současné 
lity“ včetně výše popsaných průvodních jevů (odkládání vysokého počtu oznámení na hranici 

příkazním řízení, aby 
itě lze tuto agendu 

úvazky (nápad pak bude činit cca 260 – 290 vyřízených 
rámci roku 2010. 

vaném rozpočtovém nákladu 400 000 

90% 100%



47 
 

Efekty plynoucí z centralizovaného řešení 
 
1. Finanční úspora nákladů při odhadovaném rozpočtovém nákladu 

400 000 Kč/zaměstnanec/rok při snížení o 1,75 úvazků 
700 000 Kč v každém roce. 
 

2. Zjednodušení a uživatelská přehlednost systému. 
 

3. Rovné zacházení s každým oznámením a s každým přestupcem: 
jeden úřad = jeden přístup. 
 

4. Vyloučení rizika ztráty odbornosti úřadu. 
Personální kapacita umožňující zastupitelnost zaměstnanců. 
V případě nepřítomnosti či odchodu zaměstnance úřad nepřichází o odbornou 
způsobilost. 

 
5. Specializace – výhradní specializace zaměstnanců na přestupkovou agendu. 

 
6. Rozhodnutí magistrátu v agendě by již nemohla být předmětem správních 

žalob. 
 
7. Zajišťováním správního procesu v jediné instanci by se zásadně snížilo riziko 

nesprávného úředního postupu či nezákonného rozhodnutí a tedy i 
odpovědnost města za způsobenou škodu. 
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Dislokační zabezpečení centralizovaného řešení 
 
Magistrát disponuje s ohledem na připravené rozšíření výpůjčky prostor v rámci 
budovy bývalého okresního úřadu k 1. 7. 2011 dostatečnou kapacitou volných 
kancelářských míst. 
 
Z hlediska dislokace přicházejí v úvahu především zachování a rozšíření provozu OSA 
přímo v budově bývalého OkÚ. 
 
Vybavení kanceláří a technické vybavení je s ohledem na provozní rezervu MMP i 
s ohledem na stávající HW a kancelářské vybavení všech současných agendových 
pracovníků napříč magistrátem a úřady obvodů pouze technickou záležitostí. V oblasti 
SW by došlo k rozšíření licencí SW Lotus, který je standardním pracovním prostředím 
agendových pracovníků MMP, o 4 kusy. 
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3.2. DECENTRALIZOVANÝ VÝKON AGENDY PŘESTUPKŮ 
 
V současné době zabezpečují úřady městských obvodů část agendy přestupků – civilních přestupků, 
analýza této agendy byla součástí již předloženého materiálu Analýza existujícího modelu výkonu 
státní správy ve městě Pardubice, kapitola 3.2.5., následující text se týká možnosti decentralizace 
agendy přestupků, které nyní vykonává magistrát města Pardubic, odbor správních agend, oddělení 
přestupků. 
 
Analýza vychází z reálných údajů oddělení přestupků za rok 2010. Jedná se o analýzu oznámení 
došlých v r 2010 (od pořadového čísla 1 do pořadového čísla 2261 – věci postoupené jinam + došlé 
§ 5 občanského zákoníku), nikoliv analýzu věcí v tomto roce ukončených. 
 
Tabulka č. 1: Celkový počet oznámených přestupků na oddělení přestupků MmP v roce 2010 
 

počet oznámených přestupků 2269  
počet postoupených jinam 200 8,8% 
počet k řešení na OP MmP 2069  

 
V roce 2010 obdrželo oddělení přestupků MmP celkem 2261 oznámení přestupků a správních deliktů, 
4 žádosti o poskytnutí ochrany dle § 5 občanského zákoníku a 1 návrh na exekuci rozhodnutí dle § 5 
občanského zákoníku. Z tohoto počtu bylo oddělení přestupků příslušné k projednání 2069 oznámení. 
Zbytek byl postoupen jiným věcně a místně příslušným orgánům (např. civilní přestupky úřadům 
městských obvodů, jiným městským úřadům, jiným správním orgánům – např. ČOI).  
 
Orgány policie ČR často oznamují přestupky magistrátu namísto jednotlivým městským obvodům, 
situace se v této věci od roku 2003 žádným výrazným způsobem nezlepšila i přes naše opakované 
upozornění směřovaná na Policii. U postoupení na vhodnost do místa bydliště pachatele ze strany 
jiných městských úřadů je oznámení učiněné magistrátu namísto městskému obvodu prakticky 
pravidlem. V níže uvedené tabulce jsou tak uvedena toliko oznámení, která oddělení přestupků MmP 
skutečně bylo příslušné projednat.  
Zde je nutno uvést, že je kalkulováno s variantou přenosu kompletní agendy oddělení přestupků, 
nejsou však zohledněny varianty, že by na úřady městských obvodů přešly též další agendy obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností (evidence řidičů, evidence motorových vozidel, agenda 
občanských průkazů apod.). Potom by došlo mezi jednotlivými městskými obvody k přesunům, 
zbytková hodnota oddělení přestupků MmP by však zůstala shodná, neboť by i nadále vykonávalo 
činnosti pověřeného obecního úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností v rámci svého 
správního obvodu, avšak již bez vlastního území Statutárního města Pardubic. (okolní obce tvořící 
správní obvod Magistrátu coby obecního úřadu obce s rozšířenou působností). Tato agenda MmP III. 
typu vykonávaná mimo území města Pardubic na městské obvody není převoditelná. Není tedy 
možné agendu kompletně decentralizovat tak, že by oddělení přestupků MmP bylo pouze 
metodickým a odvolacím orgánem pro úřady městských obvodů. 
 
 
 



 

Následující graf zobrazuje celkové počty přestupků k
MmP v případě decentralizace agend
 
Graf č. 1: Počty přestupků k řešení

 
 
 
Tabulka na další straně pak přináší více detailní přehled, jaké typy přestupků by byly na jednotlivých 
MO řešeny. 
 
Jak z uvedeného přehledu vyplývá, na všech úřadech MO by byly projednávány přestupky 
zákona o přestupcích. U dalších přestupk
zákonů (obecně agenda přestupků obce III. typu), je četnost rozdílná. Např. množství přestupků dle 
zákona o zbraních, které by projednával ÚMO P
střelivo Policie ČR, neboť naprostá většina přestupků projednávaných dle tohoto zákona je povahy 
porušení administrativní povinnosti předložit této složce policie nejrůznější doklady.
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Následující graf zobrazuje celkové počty přestupků k řešení dle příslušnosti na jednotlivých MO a 
případě decentralizace agendy přestupků.  

Graf č. 1: Počty přestupků k řešení 

Tabulka na další straně pak přináší více detailní přehled, jaké typy přestupků by byly na jednotlivých 

uvedeného přehledu vyplývá, na všech úřadech MO by byly projednávány přestupky 
přestupků dle zvláštní části zákona o přestupcích i dalších zvláštních 

zákonů (obecně agenda přestupků obce III. typu), je četnost rozdílná. Např. množství přestupků dle 
zákona o zbraních, které by projednával ÚMO Pardubice VI, je způsobeno sídlem odboru pro zbraně a 
střelivo Policie ČR, neboť naprostá většina přestupků projednávaných dle tohoto zákona je povahy 
porušení administrativní povinnosti předložit této složce policie nejrůznější doklady.

ÚMO III ÚMO IV ÚMO V ÚMO VI ÚMO VII ÚMO VIII

přestupky dle zákona o přestupcích §22 a 23
přestupky dle zákona o pojištění vozidel
přestupky dle zákona o přestupcích ostatní §
ostastní přestupky a správní delikty

řešení dle příslušnosti na jednotlivých MO a 

 

Tabulka na další straně pak přináší více detailní přehled, jaké typy přestupků by byly na jednotlivých 

uvedeného přehledu vyplývá, na všech úřadech MO by byly projednávány přestupky dle § 22 
dle zvláštní části zákona o přestupcích i dalších zvláštních 

zákonů (obecně agenda přestupků obce III. typu), je četnost rozdílná. Např. množství přestupků dle 
ardubice VI, je způsobeno sídlem odboru pro zbraně a 

střelivo Policie ČR, neboť naprostá většina přestupků projednávaných dle tohoto zákona je povahy 
porušení administrativní povinnosti předložit této složce policie nejrůznější doklady. 

ÚMO VIII MmP
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Tabulka č. 2: Detailní rozdělení oznámených přestupků dle jejich typu a dle příslušnosti k projednání v případě decentralizace výkonu agendy mezi jednotlivé 
MO pro území města a MmP pro zbylé území ORP 

Oznámené přestupky dle zákona Správní řízení oznámení došlých v roce 2010 
Místně příslušný správní orgán 

  ÚMO I ÚMO II ÚMO III ÚMO IV ÚMO V ÚMO VI ÚMO VII ÚMO VIII MmP Celkem 
200/1990 Sb., o přestupcích: (v ks)   
§ 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
§ 22 351 168 80 65 118 48 159 3 386 1378 
§ 23 2 1 5 0 0 3 0 0 39 50 
§ 24 1 1 0 0 1 0 1 0 0 4 
§ 30 1 2 0 0 1 1 0 0 2 7 
§ 31 4 0 0 0 2 0 0 0 0 6 
§ 33 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
§ 35 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 
§ 42c 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
§ 43 2 0 0 1 0 2 0 0 0 5 
§ 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
§ 46/1 61 1 0 20 2 0 0 0 10 94 
§ 47 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 
§ 47a 0 3 0 0 0 0 0 0 1 4 
§ 49 0 0 0 0 0 0 0 0 47 47 
§ 50 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14 
119/2002 Sb., o zbraních 0 0 0 0 0 23 0 0 1 24 
121/200 Sb., autorský zákon 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 
328/1999 Sb., o občanských průkazech 45 11 9 0 28 1 9 0 12 115 
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
20/1987 Sb., o státní památkové péči 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
168/1999 Sb., o pojištění vozidel 38 24 14 10 17 11 16 0 82 212 
56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel 6 3 1 17 1 5 6 0 12 51 
246/1992 Sb., týrání zvířat 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 
Správní delikty dle zákona 361/2000 Sb. 4 4 6 1 5 1 1 0 10 32 
§ 5 občanského zákoníku 0 1 1 0 0 0 0 0 2 4 
§ 5 občanského zákoníku - Exekuce 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Celkem 517 223 117 114 176 95 193 3 631 2069 
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Srovnání s ostatními územně členěnými statutárními městy: 
Z analýzy organizačních řádů a statutů měst Brna, Ostravy, Plzně, Ústí nad Labem a Liberce vyplývá, 
že dopravní přestupky a obecně přestupky s dopravou související (provoz vozidel, pojištění vozidel), 
projednávají magistráty těchto měst. V případě ostatních přestupků záleží na konkrétních městech 
(např. některé ÚMČ v Brně vykonávají agendu matriky a projednávají proto i přestupky s tím 
související). Za zmínku stojí též skutečnost, že i v rámci Hlavního města Prahy projednává dopravní 
přestupky magistrát.   
 
Přenos agendy přestupků úřadů III. typu s sebou ponese nevyhnutelný kolaps po stránce odborného 
zajištění této agendy a přinese s sebou i nemalé finanční ztráty pro město, což odůvodňujeme níže: 
 
1) Štěpení příslušnosti mezi magistrát a úřady městských obvodů 
Statutem lze přenést agendu pouze v rámci území Statutárního města Pardubice, oddělení přestupků 
MmP by tedy i nadále vykonávalo přestupkovou agendu obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností a pověřeného obecního úřadu pro svůj správní obvod mimo vlastní území města Pardubic 
a i nadále by vykonávalo agendu na základě uzavřených veřejnoprávních smluv s okolními obcemi. 
Došlo by k ještě většímu znepřehlednění příslušnosti pro „běžného“ občana. Decentralizací dojde 
ke snížení možnosti optimalizace vytížení pracovníků tuto agendu vykonávajících při nelogické 
nutnosti zachování personálního zajištění stejné agendy na MmP pro účely výkonu této agendy vně 
území města Pardubic. 
 
2) Problematika zkoušek odborné způsobilosti 
Pokud se jedná o přestupky ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, na úseku dopravy 
a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících, zde je dle vyhlášky 512/2002 Sb., nutné 
složit zkoušku odborné způsobilosti (dle webových stránek Institutu pro veřejnou správu je cena 
kurzu 19.970,- Kč). Na každém MO by s ohledem na výše uvedené bylo nutné zaměstnat minimálně 
jednoho úředníka s touto ZOZ, přičemž na oddělení MmP by i nadále musely s ohledem na 
„zbytkový“ správní obvod úřední osoby s touto ZOZ stejně dále působit. Jednorázově by tak bylo 
nutné vydat finanční prostředky na zajištění nezbytné kvalifikace úředníků na MO. Vzhledem 
k úvazku 6,9 na oddělení přestupků pro dopravní přestupky a počtu městských obvodů potom nemá 
tato operace nulový součet (nelze provést prostou delimitaci), navíc je nutno kalkulovat s nárůstem 
počtu odvolacích řízení, které by nově namísto krajského úřadu projednával magistrát. 
Mimoto by však takový úředník úřadu městského obvodu musel absolvovat pro řádný výkon 
dalších přestupků několik dalších zkoušek ZOZ, pokud by neměl řádné vysokoškolské právnické 
vzdělání.  
Na MmP je u ostatních přestupků dle nejrůznějších zvláštních zákonů tato agenda v současnosti 
zajišťována převážně vedoucím oddělení přestupků či vedoucím odboru jakožto osobami 
s právnickým vzděláním, neboť u mnoha zákonů je ZOZ uznána z titulu vzdělání a nápad činnosti 
jednotlivých „speciálních“ přestupků toto řešení umožňuje. Týkalo by se zkoušek odborné 
způsobilosti minimálně v osmi oblastech – bezpečnost a plynulost silničního provozu na úseku 
dopravy a silničního hospodářství, památkové péče, sociálně právní ochrany dětí, školství, matriky, 
evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, ochrany přírody a krajiny, zemědělství, 
popř. dalších. 
 



53 
 

U zákonů, kde ZOZ není požadována, se často jedná o posuzování složitých právních otázek (např. 
autorský zákon, zákon o shromažďování, zákon o zbraních a střelivu). Jedná se o přestupky dle 
desítek zvláštních zákonů a představa koncentrace výkonu těchto přestupků u jedné osoby na 
ÚMO, která není právník, nevyhnutelně povede k rozmělnění její odbornosti, resp. neschopnosti 
tak komplexní odbornost získat a udržet. 
 
3) Společná řízení 
V současné době v případech jednočinných (jedním jednáním se dopustím více přestupků) i 
vícečinných (více skutky se dopustím více přestupků) souběhů vede magistrát o všech skutcích jedno 
společné řízení.  
 
Příklad:   na území MO 1 dojde k dopravní nehodě, kdy jeden řidič je obyvatel MO 2 a druhý řidič MO 
3 a jejich vozidla byla provozována bez povinného ručení, MmP by dnes řešil jedním společným 
řízením, při decentralizaci agendy by se vedla tři samostatná řízení -  ÚMO 1 by řešil přestupek – 
dopravní nehodu,  ÚMO 2 a ÚMO 3 by řešili přestupky řidičů za porušení zákona o pojištění 
odpovědnosti (místní příslušnost je zde dána bydlištěm, nikoliv místem spáchání).  
 

centralizace:   životní situace:          decentralizace: 
 

 
 
Samozřejmě i za stávajícího stavu dochází k postupování „přespolních“ řidičů k jejich obecním 
úřadům obce s rozšířenou působností, v rámci jednoho města by však docházelo ke generování 
dalších spisů a nevyhnutelnému nárůstu byrokracie. 
 
Příklad z praxe:  Pachatel se dopustil přestupku dle zákona o občanských průkazech, dále přestupku 
dle zákona o zbraních a současně též dopravního přestupku v Sezemicích. MmP v rámci jednoho 
správního řízení uložil úhrnnou sankci za přestupek nejpřísněji postižitelný a uložil povinnost nahradit 
náklady řízení ve výši 1.000,- Kč. Obviněný podal odvolání. Pokud by došlo k přenosu agendy na 
městské obvody, potom by ÚMO 1 uložil přestupci pokutu dle zákona o občanských průkazech, ÚMO 
6 pokutu dle zákona o zbraních, a magistrát pokutu za dopravní přestupek, obviněný by dále musel 
uhradit 3x náklady správního řízení. Magistrát by následně vyřizoval 2 odvolání, krajský úřad jedno 
odvolání. Je otázka, zda by toto bylo efektivní, hospodárné a účelné, a zda by pachatel nemohl 
úspěšně zpochybňovat porušení svého práva na spravedlivý proces a práva nebýt postihován za 
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každé jednání zvlášť pouze proto, že bydlí v Pardubicích (zásada, resp. povinnost ukládat sankci za 
nejpřísněji postižitelný přestupek je zakotvena v zákoně o přestupcích, tato zásada je rovněž 
uplatněna v trestním zákoně a s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu se aplikuje též na 
správní delikty). Fakticky by tak došlo k větší represi občanů Pardubic, tedy jejich znevýhodnění 
oproti občanům z jiných měst. 
Dle § 131 správního řádu může nadřízený správní orgán (v případě úřadů městských obvodů 
magistrát) vydat usnesení, kterým by pověřil jeden úřad městského obvodu vedením společného 
řízení. V současné době se jedná fakticky o marginální agendu (v roce 2010 vydal MmP 2 usnesení dle 
§ 131 správního řádu), která by, pokud by měl být zachován smysl a účel společného řízení, 
nepochybně narostla. 
 
4) Problematické určení místní příslušnosti 
V případě dopravních přestupků je nutno uvést, že mnoho ulic (Bělehradská, Bezdíčkova, Dašická, 
Hradišťská, K Vápence, Kosmonautů, ktp. Bartoše, Kyjevská, Na Okrouhlíku, Okružní, Poděbradská, 
Sezemická, Staročernská, U Trojice, Věry Junkové) prochází územím více městských obvodů nebo je 
hranice vedena středem ulice, křižovatkou, středem řeky apod. Přenos agendy na jednotlivé úřady 
městských obvodů potom bude vyžadovat precizní specifikaci místa spáchání přestupku ze strany 
policie, neboť jinak budou obvinění zpochybňovat místní nepříslušnost úřadu řešícího přestupek. (zde 
se uvádí příkladná citace oznámení přestupku v dopravě – Na mostě Pavla Wonky nedbal ...., v ulici 
Na Okrouhlíku porušil ....). Lze tedy předpokládat, že v úvodu správního řízení si budou muset 
správní orgány vyjasňovat svou místní příslušnost.  
 
5) Administrativa, zprávy o pověsti 
K projednávání přestupků v dopravě je nezbytné mít přístup k evidenčním kartám řidičů (vyšší 
trestnost recidivy, prověřování skupin řidičských oprávnění apod.). V případě přenosu agendy na 
městské obvody bude tedy nutné počítat s nárůstem agendy zasílání výpisů z EKŘ z odboru dopravy 
na MO, případně zřídit terminály přímo na úřadech městských obvodů a zajistit proškolení osob 
s tímto pracujících (v kanceláři vedoucího oddělení přestupků MmP je umístěn jeden terminál). Dle 
zákona o pojišťovnictví mají správní orgány povinnost sdělovat pojišťovnám výsledky správních řízení 
(proplácení škod z povinného ručení, léčebné výlohy). Dále jsou magistrátem zasílány zprávy o 
pověsti pro potřeby orgánů činných v trestním řízení.  
S administrativou dále souvisí v úvodu již zmíněná skutečnost, že  orgány Policie ČR a jiné orgány 
včetně soudů a státního zastupitelství ani za mnoho let existenci městských obvodů 
nezaznamenaly, a mnoho spisů je nyní namísto úřadům městských obvodů oznamováno magistrátu, 
stejný postup  policie a dalších složek lze očekávat i v případě dopravních přestupků. Magistrát 
několikrát zaslal Policii ČR informaci ohledně příslušnosti magistrátu a městských obvodů, bohužel 
s výsledkem ne příliš uspokojivým. Na oddělení přestupků MmP by tedy s úbytkem agendy zřejmě 
administrativa spojená s postupováním věcí pro příslušnost klesla méně, poměr lze nyní pouze 
odhadovat.  
 
6) Odvolací řízení 
Z níže uvedené tabulky č. 3 vyplývá, že přenosem agendy přestupkového oddělení na jednotlivé 
městské obvody razantně vzroste agenda odvolacích řízení. V roce 2010 MmP obdržel 26 odvolání u 
přestupků projednávaných městskými obvody. Oproti tomuto stavu by došlo nárůstu o 50 odvolání, 
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úměrně tomu by bylo nutné navýšit úvazek, který je nyní 0,6. Agenda, zejména související 
s bodovanými přestupky a zákazy řízení, v sobě generuje významný počet správních žalob. Na 
základě zvýšeného počtu řešených odvolání (predikce vychází z rozdělení řešených odvolání krajským 
úřadem v roce 2010 opět na území města a zbylé území, viz níže tabulka č. 3), intenzivnějšího 
metodického vedení a možných správních žalob je odhadován nárůst úvazku na 2,0. Na agendu 
odvolacího řízení je vzhledem k povaze přestupkových řízení nezbytné zaměstnat osobu 
s právnickým vzděláním. 
 
Tabulka č. 3: Odvolací a přezkumné řízení u věcí došlých v roce 2010 na KrÚ, v rozdělení dle 
příslušnosti v případě decentralizace agendy 
 

 
7) Software 
Oddělení přestupků MmP užívá systém Lotus společnosti Gemos. Tento systém umožňuje např. 
elektronický přenos dopravních nehod (oznámení) od Policie ČR. To s sebou nese výhody jako je 
automatický přenos dat z oznámení do našich dokumentů, naší evidence, možnost práce s důkazním 
materiálem (mapy dopravních nehod apod.) v elektronické podobě apod. Bez těchto systémů vzroste 
opět byrokratická zátěž na MO a bude to „krok zpět“. V případě zavedení Lotusu na městské obvody, 
by stoupl počet používaných licencí, vzhledem k zástupnosti by bylo třeba zakoupit min 2 licence na 
každý městský obvod. 
 
Dále bylo dokončeno propojení Lotusu s ekonomickým softwarem Gordic, modulem pro správu a 
vymáhání pohledávek, dochází k automatickému převodu nezaplacených pokut, není potřeba 
ručního zavádění, což také představuje úsporu administrativy. 
 
8) Řízení dle § 5 občanského zákoníku 
V roce 2010 projednával magistrát 4 žádosti o poskytnutí ochrany pokojného stavu dle § 5 obč. 
zákoníku. Jedná se o agendu, která je svěřena pověřeným obecním úřadům. Vzhledem k četnosti 
návrhů, které se každoročně pohybují v jednociferných hodnotách, se přenos této agendy na úřady 
městských obvodů nejeví jako hospodárný. Je nutno zmínit, že podání návrhu nepodléhá žádnému 
správnímu poplatku, ve věci je obvykle nařizováno ohledání na místě, vzhledem k protichůdným 
zájmům účastníků je zde vysoká pravděpodobnost odvolacího řízení. Obecně se jedná o agendu, 
kterou by měla projednávat osoba s právnickým vzděláním (soukromoprávní prvek). Vzhledem 
k povaze tohoto řízení se následně exekuuje nepeněžité plnění (přímé vynucení, donucovací 
pokuty).  
 
 
 

Správní řízení   Příslušný správní orgán 
MmP KrÚ Celkem 

Odvolání a přezkumné řízení 
přestupky 50 21 71 
§ 5 občanského zákoníku - odvolání 2 0 2 
Celkem 52 21 73 



 

9) Odhad úvazků v případě decentralizace
Za současného stavu, kdy MO řeší pouze civilní přestupky, je agenda přestupků ve městě zajišťována 
celkem s 14,9 úvazky16 (5,9 úvazky celkem na MO, 8,4 úvazků MmP (všechny typy přestupků celkem) 
a 0,6 úvazků MmP pro odvolací a metod
 
Pro porovnání počtu úvazků pro řešení agendy dopravních přestupků (tedy z
zákona o přestupcích a přestupky dle zákona o pojištění vozidel) na MO I, II, III, V
skupina měst z benchmarkingové iniciativy 
obyvatel (10 měst19).  
 
Graf č. 2: Počty úvazku ve městech se správním obvodem pro řešení dopravních přestupků od 15 do 
22 tis. obyvatel 

 
  

                                                 
16 Zdroj dat: benchmarkingová data 2010
17 MO IV, VI a VII nemají pro porovnání v
18 Dopravní přestupky jsou ve městech řešeny pro s
případné velikosti území města Pardubic řešeného úřady MO I, II, III a V
19 Konkrétně se jedná o města v abecedním (nikoliv grafickém) pořadí: Český Brod, Dačice, Dobříš, Humpolec, 
Lysá nad Labem, Mikulov, Milevsko, Mohelnice, Nový Bydžov, Slavkov u Brna
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případě decentralizace 
současného stavu, kdy MO řeší pouze civilní přestupky, je agenda přestupků ve městě zajišťována 

(5,9 úvazky celkem na MO, 8,4 úvazků MmP (všechny typy přestupků celkem) 
a 0,6 úvazků MmP pro odvolací a metodickou činnost). 

Pro porovnání počtu úvazků pro řešení agendy dopravních přestupků (tedy z tabulky č. 2 §22 a 23 
zákona o přestupcích a přestupky dle zákona o pojištění vozidel) na MO I, II, III, V

benchmarkingové iniciativy s počtem obyvatel správního obvodu18

Graf č. 2: Počty úvazku ve městech se správním obvodem pro řešení dopravních přestupků od 15 do 

 

 
Zdroj dat: benchmarkingová data 2010 
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Dopravní přestupky jsou ve městech řešeny pro správní obvod ORP, velikost takto vybraného ORP odpovídá 

města Pardubic řešeného úřady MO I, II, III a V 
abecedním (nikoliv grafickém) pořadí: Český Brod, Dačice, Dobříš, Humpolec, 

Lysá nad Labem, Mikulov, Milevsko, Mohelnice, Nový Bydžov, Slavkov u Brna 
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tabulky č. 2 §22 a 23 
zákona o přestupcích a přestupky dle zákona o pojištění vozidel) na MO I, II, III, V17 – byla vybrána 

18 od 15 tis. do 22 tis. 
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Graf č. 3: Počet vyřízených dopravních přestupků na jeden

Přes medián srovnatelných měst a přes předpokládaný nápad činnosti můžeme odhadnout 
předpokládaný počet úvazků na jednotlivých městských obvodech. Do tabulky byly zahrnuty i 
zbývající 4 menší obvody, přesto, že je srovnáváme s
 
Tabulka č. 4: Odhadovaný počet úvazků na ÚMO

 ÚMO I
počet přestupků 391 
odhad počtu úvazků 
přes medián 
srovnatelných měst 1,81 
 
K odhadnutým úvazkům na ÚMO je nutné připočíst úvazky, které by na řešení dopravních přestupků 
a ostatních přestupků zbyly na MmP. Při výkonnosti 220 dopravních přestupků na úvazek, je 
odhadován úvazek na MmP na 2,3 zaměstnance, na řešení ostatních přestup
na odvolací a metodickou činnost 2 úvazky (viz tabulka č. 3 na str. 7), celkem tedy na MmP 4,8 
úvazku. 
 
Následující graf srovnává počty úvazků v
počet úvazků při decentralizaci agendy na jednotlivé MO.
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Graf č. 3: Počet vyřízených dopravních přestupků na jeden pracovní úvazek 

Přes medián srovnatelných měst a přes předpokládaný nápad činnosti můžeme odhadnout 
předpokládaný počet úvazků na jednotlivých městských obvodech. Do tabulky byly zahrnuty i 
zbývající 4 menší obvody, přesto, že je srovnáváme s většími městy. 

Tabulka č. 4: Odhadovaný počet úvazků na ÚMO 

ÚMO I ÚMO II ÚMO III ÚMO V ÚMO IV ÚMO VI
193 99 135 75 62 

0,89 0,46 0,63 0,35 0,29 

odhadnutým úvazkům na ÚMO je nutné připočíst úvazky, které by na řešení dopravních přestupků 
a ostatních přestupků zbyly na MmP. Při výkonnosti 220 dopravních přestupků na úvazek, je 
odhadován úvazek na MmP na 2,3 zaměstnance, na řešení ostatních přestupků odhad 0,5 úvazku a 
na odvolací a metodickou činnost 2 úvazky (viz tabulka č. 3 na str. 7), celkem tedy na MmP 4,8 

Následující graf srovnává počty úvazků v agendě přestupků celkem dnes (resp. rok 2010) a odhadnutý 
agendy na jednotlivé MO. 
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Graf č. 4: Porovnání současného počtu úvazků a úvazků při případné decentralizaci agendy

Tedy: MO – současných 5,9 úvazků na řešení civilních přestupků, navýšeno o 5,23 úvazku na řešení 
dopravních přestupků. MmP – současných 
přestupky, 2,3 dopravní přestupky) + navýšení úvazků na odvolací činnost na 2. 
navýšení v agendě z dnešních 14,9 úvazků na 17,4 úvazků 
 
Dále je nutné brát v úvahu úvazk
správě daní a pohledávek – vzhledem k
„dodavatelů“ pohledávek pro oddělení správy daní a daňových pohledávek ekonomického odboru, 
došlo by k úbytku agendy na MmP, zároveň ale jistě k
na jednotlivých městských obvodech.
managementu celkových daňových pohledávek města mezi jednotlivé samostatné správce daně, 
včetně dopadu na efektivitu příslušných vymáhacích řízení, vedených paralelně samostatnými správci 
např. vůči jedinému subjektu. 
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Graf č. 4: Porovnání současného počtu úvazků a úvazků při případné decentralizaci agendy

současných 5,9 úvazků na řešení civilních přestupků, navýšeno o 5,23 úvazku na řešení 
současných 8,4 úvazků sníženo na 4,3 (2 úvazky civilní a ostatní 

přestupky, 2,3 dopravní přestupky) + navýšení úvazků na odvolací činnost na 2. Celkově tedy 
dnešních 14,9 úvazků na 17,4 úvazků – nárůst 2,5 úvazků. 

úvahu úvazky související v jiných agendách – především v ekonomické agendě 
vzhledem k tomu, že oddělení přestupků je jedním z hlavních 

„dodavatelů“ pohledávek pro oddělení správy daní a daňových pohledávek ekonomického odboru, 
úbytku agendy na MmP, zároveň ale jistě k nárůstu úvazků minimálně ve stejném objemu 

na jednotlivých městských obvodech. Současně by se dále prohloubilo rozdělení objemu a 
managementu celkových daňových pohledávek města mezi jednotlivé samostatné správce daně, 
včetně dopadu na efektivitu příslušných vymáhacích řízení, vedených paralelně samostatnými správci 
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S ohledem na výše uvedené je nutno shrnout, že přenos agendy obecního úřadu obce s rozšířenou 
působností a pověřeného obecního úřadu z oddělení přestupků MmP na jednotlivé městské obvody 
je dle zákona možný, nicméně se nejeví jako efektivní, hospodárný a účelný, neboť správní obvod 
magistrátu jako úřadu s rozšířenou působností se nekryje s územím města Pardubice a nedojde tedy 
ke kompletnímu „vyprázdnění“ oddělení přestupků od prvostupňových agend. Dojde tak k 
rozštěpení agend mezi městské obvody a magistrát. Dále razantně naroste agenda spojená 
s odvolacími řízeními. Pardubice by dále byly jediným územně členěným statutárním městem, kde 
by došlo k takovému přesunu na městské obvody. 
 
Vzhledem k obecnému principu, že místní příslušnost k projednání přestupku se řídí místem spáchání 
přestupku, nikoliv bydlištěm pachatele, rovněž nebude obecně naplněn požadavek na přiblížení 
agendy občanům (pokud řidič z Dubiny spáchá dopravní přestupek u OD Globus, k vyřízení věci 
namísto na magistrát pojede do Rosic nad Labem). Z povahy přestupkového řízení jakožto řízení 
sankčního, je vůbec otázka, zda zde existuje oprávněný požadavek pachatelů na přiblížení agendy. 
 
S přenosem agendy na městské obvody souvisí nárůst úvazků, neboť nelze v celých úvazcích 
přepočítat úvazek 6,9 na dopravní přestupky mezi jednotlivé městské obvody a magistrát, dále 
naroste oddělení přestupků požadavek na úvazek v souvislosti s odvolacím řízením a následně 
soudním řízením správním, přičemž odvolací řízení je zařazeno v 11. platové třídě a je vyžadováno VŠ 
vzdělání. Referenti projednávající přestupky jsou potom zařazeni v 9. platové třídě. Došlo by tedy 
k celkovému nárůstu tabulkových míst i objemu mzdových prostředků. Odhadovaná navýšení a 
v agendě činí 2,5 úvazku. Jednorázově by bylo nutné vydat prostředky na zajištění zkoušek ZOZ. 
 
V praxi se též ukazuje, že na agendách s vysokou odbornou náročností je pro její kvalitní výkon 
nezbytné, aby osoby bez právnického vzdělání byly vedeny a úzce metodicky řízeny právníky. To je 
možné personálně garantovat na MMP, nikoliv však na všech MO. Personál s řádným právnickým 
vzděláním a s náležitou odborností a praxí na poli správního práva na pozici výkonného úředníka lze 
v současné době zajistit toliko podstatnou investicí do mzdových prostředků. Nejde tedy jen o počty 
úvazků, ale také o zvýšené jednotkové náklady na jejich obsazení a udržení. Opačná situace by 
nevyhnutelně vedla ke snížení kvality provádění této agendy a k nárůstu nespokojenosti z řad 
občanů, kteří na vyřízení některých přestupků čekají (např. vyplácení náhrad škod z povinného ručení 
na základě rozhodnutí MmP o viníkovi dopravní nehody apod.). 
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Příloha č. 2 usnesení: 
 

 DOPADY ÚPLNÉ CENTRALIZACE A DECENTRALIZACE AGEND 
STAVEBNÍHO ÚŘADU, SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A PŘESTUPKŮ 

k usnesení RmP č. 706 R/2011 
 
 
A. Dopady úplné centralizace agendy stavebních úřadů, sociálních věcí a přestupků 

z hlediska úbytku počtu úředníků městských obvodů v těchto agendách 
 

Úbytek úředníků v jednotlivých agendách 
 

Obvod Stavební úřad Sociální věci Přestupky 
I 3 2 0 
II 1,8 1,65 0 
III 2 1 0 
IV 1,8 0,1 0 
V 1 3 0 
VI 2 1 0 
VII 2 0,85 0 

 
 
K agendě sociálních věcí: 
Vzhledem k vládou připravovaným změnám na úseku sociálních dávek by jakýkoliv převod této činnosti 
na magistrát města nebo obráceně na úřady městských obvodů znamenal naprosto zbytečné výdaje a 
zvýšení chaosu při dvojím předávání agend a spisů. Je třeba vyčkat změn příslušných právních předpisů, 
o kterých bude rozhodnuto v nejbližší době. 
V analýze zpracované magistrátem města je zřejmě chyba ve výpočtu potřebného počtu úředníků, kteří by 
měli zajistit výkon agendy sociálních věcí za obvody – tedy případ centralizace. Zpracovatel uvádí, že 2,5 
úvazku úředníků zabezpečuje zpracování 15% z celkového počtu všech poskytovaných dávek hmotné 
nouze. Z tohoto údaje vyplývá, že na zpracování 100% agendy je třeba 16,67 úvazku úředníků. Tzn., že 
na městských obvodech by mělo tuto činnost vykonávat 14,17 úvazku. V současné době tuto činnost na 
městských obvodech vykonává 8,545 úvazku – tedy o 5,63 úvazků méně, než by potřeboval magistrát.    
Zpracovatel dále uvádí, že celková úspora v případě centralizace je 7 úředníků. Z výše uvedených 
výpočtů vyplývá, že agendu za všechny obvody by magistrát města zajistil s navýšením 1,5 úvazku. Když 
vezmeme v úvahu, že 2,5 úředníka magistrátu zvládne zpracování 15% agendy, tak 4 (1,5 + 2,5) úředníci 
magistrátu by zvládli zajistit pouze 24 % potřeb města v této agendě.    

 
K agendě přestupků: 
V této agendě by v případě centralizace nedošlo k žádnému úbytku úředníků, protože z 99,9 % se jedná o 
přestupky, které jsou věcně příslušné obecnímu úřadu (tzv. jedničková působnost), a bez souhlasu 
městského obvodu nelze tuto činnost převést do kompetence magistrátu města. 
 
Obecně ke všem agendám: 
V případě centralizace je třeba vzít úvahu potřebu dalších prostor pro objemný materiál ze spisoven sedmi 
stavebních úřadů a spisovny (evidence) sociálních věcí. Dále je třeba počítat s náklady na stěhování, 
pořízení nábytku, výpočetní techniky. 
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B. Dopady úplné decentralizace agendy stavebního úřadu, sociálních věcí a přestupků z 
hlediska navýšení celkového počtu úředníků městských obvodů v těchto agendách a z 
hlediska zabezpečení místa jejich výkonu (kanceláře, vybavení, apod.) úřadem 
městského obvodu. 

 
1. Agenda stavebních úřadů 
 

Navýšení počtu úředníků v agendě stavebního úřadu 
 

Obvod Kanceláře, 
vybavení 

Počet úředníků 

I 0 0 
II 0 0 
III 0 0 
IV 0 0 
V 0 0 
VI 0 - 1 
VII 0 0 

 
Ve správním obvodu statutárního města Pardubice se z titulu obce s rozšířenou působností pro výkon 
agendy obecného stavebního úřadu kromě vlastního území města nachází dalších 36 obcí, z nichž pouze 2 
(Dašice, Sezemice) jsou obecným stavebním úřadem ve svých správních obvodech.  

Úřady městských obvodů na území statutárního města Pardubice vykonávají působnost obecného 
stavebního úřadu na základě ustanovení § 13 odst. 1 písm d) stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.), 
vyjma činností vymezených v příloze č. 2 ve Statutu města Pardubic Magistrátu města Pardubic, tj. 
vykonávají tyto správní činnosti: 

− vydávají opatření, usnesení či rozhodnutí ve věci ohlášení staveb, 
− vedou stavební řízení, 
− vydávají rozhodnutí nebo opatření pro povolení změn staveb před jejich dokončením, 
− vykonávají kontrolní prohlídky staveb, 
− vydávají kolaudační souhlasy a souhlasy s užíváním staveb, 
− vedou řízení ve věci kolaudace staveb povolených za platnosti zák.č. 50/1976 Sb., 
− vydávají povolení k předčasnému užívání stavby, 
− rozhodnutím stanoví provedení zkušebního provozu, 
− ověřují dokumentace skutečného provedení stavby, 
− vydávají souhlasy, popř. vedou řízení a vydávají rozhodnutí o změně v užívání staveb, 
− povolují odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, 
− nařizují odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, 
− vedou řízení o dodatečném povolení stavby, 
− nařizují neodkladné odstranění staveb a zabezpečovacích prací, 
− rozhodnutím ukládají povinnost umožnit provedení stavebních prací ze sousedních pozemků nebo 

staveb, 
− vykonávají státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu, 
− rozhodují o výjimce z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 

bezbariérové užívání stavby, 
− vedou řízení o přestupcích a správních deliktech na úseku stavebního řádu. 

V případě decentralizace výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) budou úřady městských obvodů, jako obecné stavební úřady ve svém 
správním obvodu vykonávat následující správní činnosti: 

- veškeré správní činnosti na úseku územního řízení (včetně územního rozhodování pro stavby, které 
spadají do působnosti speciálních stavebních úřadů), rozhodování a územní opatření  
o stavební uzávěře a asanaci území, 
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- veškeré stavebně správní činnosti na úseku stavebního řádu, 
- státní dozor ve věcech územního plánování a stavebního řádu. 

Není předpokládána decentralizace těchto působností: 

- vyvlastňovacího úřadu, 
- orgánu územního plánování, 
- agendy speciálních stavebních úřadů, 
- obecného stavebního úřadu pro okolní obce ve správním obvodu statutárního města Pardubice. 

V rámci benchmarkingu jsou shromažďovány informace o správních úkonech obecných stavebních 
úřadů, ovšem k posouzení efektivity jsou tyto informace samy o sobě nepoužitelné. Je to z toho důvodu, 
že informace, poskytované jako vstupy do systému nejsou jednotné a tudíž srovnatelné, a u výstupů nelze 
říci, který z nich a v jaké hodnotě je měřítkem efektivity. Pokud jedním z výstupů je např. počet vydaných 
rozhodnutí jedním úředníkem, nelze už jen při porovnání dvou hodnot říci, která z nich hovoří o efektivitě 
a která o neefektivitě. Stavební povolení na přístavbu rodinného domu a stavební povolení na průmyslový 
areál mají z hlediska statistiky počtu vydaných rozhodnutí stejnou hodnotu, ovšem z hlediska výkonu 
správy jsou to rozhodnutí absolutně neporovnatelná a pro jakékoliv posuzování efektivity tudíž 
nepoužitelná. Rovněž nelze zjistit, kolik správních úkonů provedených MmP se týká řízení v obcích ve 
správním obvodu obce s rozšířenou působností a kolik na území městských obvodů. 

Dále je nutné konstatovat, že podle § 4 odst 1 zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, 
v platném znění (dále jen „stavební zákon“) orgány územního plánování a stavební úřady přednostně 
využívají zjednodušující postupy a postupují tak, aby dotčené osoby byly co nejméně zatěžovány a aby 
v případě, kdy lze za podmínek tohoto zákona vydat v dané věci, zejména u jednoduchých staveb, pouze 
jedno rozhodnutí, upustily od dalšího povolování záměru. V souladu s § 79 odst. 2. může stavební úřad 
vydání územního souhlasu sloučit s vydáním souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

S ohledem na rozsah a statisticky doloženou četnost činností, které by v případě decentralizace 
předpokládané části agendy obecného stavebního úřadu přibyly na úřady městských obvodů, 
nepředpokládáme žádný nárůst pracovníků stavebních úřadů (tabulka shora). Podrobné zdůvodnění 
včetně charakteristiky území a rozsahu předpokládané správní činnosti jednotlivých městských obvodů je 
uveden v závěru tohoto materiálu. 

 
2. Agenda sociálních věcí  
 

Navýšení počtu úředníků, kanceláře a vybavení v agendě sociálních věcí (kvalifikovaný odhad) 
 

Obvod Kanceláře vybavení Počet úředníků 
I 0 1 PC 3 
II 0 3 PC 3 
III 0 2 PC 3 
IV 0 0 1 
V 0 2PC 3 
VI 0 0 1 
VII 0 1 PC 1 

      
V současné době vyhrazuje obecně závazná vyhláška č. 12/2006 zastupitelstva Statutárního města 
Pardubice, kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění v příl. 2 odst. 6 písm. b) městským 
obvodům na jejich území následující činnosti: 

Zajišťování plnění ustanovení § 33 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním 
zabezpečení a § 61 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, tj. vykonávají tyto činnosti: 

− rozhodují o poskytování příspěvku na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže a příspěvku 
úplně nebo prakticky nevidomým, 

− rozhoduje o přiznání příspěvku na živobytí, mimořádné okamžité pomoci a doplatku na bydlení a o 
jejich výši a provádí jejich výplatu,  



4 
 

− poskytuje osobám informace vedoucí k řešení hmotné nouze nebo k jejímu předcházení; tyto 
informace cizinci s povoleným dlouhodobým pobytem na území České republiky za účelem výkonu 
zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu sdělí písemně, 

− posuzuje, zda osoba uvedená v § 16 odst. 1 nestala neodůvodnitelnou zátěží systému, 
− písemně sděluje Ministerstvu vnitra zjištění, že osoba uvedená v § 16 odst. 1 se stala 

neodůvodnitelnou zátěží systému, 
− zpracovává a na žádost písemně poskytuje informace o tom, zda a jak osoba vykonávala veřejnou 

službu, 
− písemně sděluje Ministerstvu vnitra, že úhrnný měsíční příjem osoby uvedené v § 5 odst. 1 písm. f), a 

společně s ní posuzovaných osob, zjištěný při rozhodování o příspěvku na živobytí, nedosahuje 
částky živobytí společně posuzovaných osob,  

− spolupracuje zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, povinnými osobami, orgány činnými v 
trestním řízení a soudy při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací 
povinnosti, 

− písemně sděluje Ministerstvu vnitra, že cizinec, kterému bylo vydáno povolení k dlouhodobému 
pobytu na území České republiky za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci 
podle zvláštního právního předpisu, podal žádost o příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo 
mimořádnou okamžitou pomoc. 

V případě decentralizace výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 
a dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí budou úřady městských obvodů ve svém 
správním obvodu vykonávat následující správní činnosti: 

− příspěvek na péči osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné 
pomoci, 

− ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, 
− ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, 
− působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny. 

V současné době zajišťuje tyto činnosti na území celého správního obvodu města Pardubice 25 
úředníků magistrátu. Potřeba navýšení na úřadech městských obvodů je 15 úředníků, kteří budou 
převedeni z magistrátu.  
 

3. Agenda přestupků  
 

Navýšení počtu úředníků, kanceláře a vybavení v agendě přestupků (kvalifikovaný odhad) 
 

Obvod kanceláře vybavení Počet úředníků 
I 0 1 PC 1 
II 0 0 0 
III 0 0 0 
IV 0 0 0 
V 0 0 0 
VI 0 0 0 
VII 0 0 0 

 
Úřady městských obvodů projednávají přestupky v tzv. jedničkové působnosti, kdy v souladu s ust. § 52 
 a § 53 zákona o přestupcích obce projednávají  

− přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou jim svěřeny,  
− přestupky proti pořádku v územní samosprávě,  
− přestupky proti veřejnému pořádku,  
− přestupky proti majetku,  
− přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů 

o provozu na pozemních komunikacích.  
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Kromě toho stávající obecně závazná vyhláška č. 12/2006 zastupitelstva Statutárního města Pardubice, 
kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění vyhrazuje v příl. 2 odst. 6 písm. c) městským 
obvodům na jejich území následující činnosti: 

Projednávání přestupků dle § 21 odst. 1 písm. b) a c), a dle § 30 odst. 1 písm. a) až f), l) až p) zákona č. 
200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, tj. projednávají dále tyto přestupky: 

− přestupky proti pořádku ve státní správě, 
− přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi 
 
V případě decentralizace výkonu přenesené působnosti dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích budou 
úřady městských obvodů ve svém správním obvodu ve smyslu § 53 odst. 2 citovaného zákona navíc 
projednávat přestupky ve věcech, které spravuje město Pardubice a ostatní přestupky, pokud k jejich 
projednání nejsou příslušné jiné správní orgány. Z důvodů velkého množství druhů těchto přestupků není 
uváděn jejich výčet, ale lze konstatovat, že v rámci decentralizace projednávání těchto přestupků na 
městské obvody a jejich statisticky doloženého nízkého výskytu v jednotlivých letech, dojde k navýšení o 
1 pracovníka pouze u Městského obvodu Pardubice I, ostatní městské obvody s nárůstem pracovníků 
neuvažují. V současné době mají pracovníci této agendy na městských obvodech II – VII kumulovanou 
funkci, to znamená, že nyní kromě přestupků vykonávají ještě jiné agendy, jako např. VHP, vidimace a 
legalizace, vymáhání místních poplatků a jiné samosprávné činnosti. V případě decentralizace 
projednávání těchto přestupků budou tito pracovníci vykonávat pouze přestupky dle nárůstu a agenda, 
kterou dnes vykonávají, mimo přestupky, bude řešena v rámci reorganizace pracovních náplní všech 
pracovníků v rámci celého úřadu. Z výše uvedeného vyplývá, že městské obvody kromě MO I (1 ks 
počítačová sestava) jsou schopni tuto agendu zajistit bez jakýchkoliv nákladů navíc. 
Nutno poznamenat, že v tomto výčtu není uvažováno s projednáváním přestupků v oblasti bezpečnosti a 
plynulosti provozu na pozemních komunikacích (§ 22 zákona o přestupcích). V případě decentralizace 
projednávání i těchto přestupků na úřady městských obvodů, by současní zaměstnanci magistrátu, kteří 
mají i speciální zkoušku odborné způsobilosti, byli převedeni z magistrátu. 

 
Zpracoval kolektiv tajemníků úřadů městských obvodů Pardubice 
dne 19. dubna 2011 
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Zvláštní část ke zprávě o dopadech decentralizace agendy stavebních úřadů 
 
 
V současné době vyhrazuje obecně závazná vyhláška č.12/2006 zastupitelstva Statutárního města 
Pardubice, kterou se vydává Statut města Pardubic, v platném znění v příl. 2 odst. 3. na základě 
ustanovení § 139 odst. 3 zákona o obcích a vyjádřeného souhlasu městských obvodů zřízených na území 
města Pardubic Magistrátu města Pardubice na území městských obvodů následující činnosti: 

a) správní činnost na úseku územního řízení, rozhodování a územních opatření o stavební uzávěře  
a asanaci území (část třetí hlava III díly 4, 5 a 6 stavebního zákona), s výjimkou spojených řízení dle 
§ 78 odst. 1 stavebního zákona a sloučených řízení dle § 79 odst. 2 a § 81 odst. 4 stavebního zákona, 

b) poskytování územně plánovací informace dle § 21/1 d) stavebního zákona, 

c) stavebně správní činnost na úseku stavebního řádu pro stavby v areálu nemocnice, Masarykovo nám. 
severně od křižovatky s tř. Míru, v areálu University Pardubice, v areálu Dostihového závodiště, v 
zóně Tyršovy sady (zámek, Aréna, fotbalový stadion, území parku), stavby v obchodní zóně 
Přednádraží, dále v areálu přístavu, areálu SOŽ S. K. Neumanna vč. areálu TJ Tesla Pod Vinicí a 
území střelnice a bývalé plovárny na Chrudimce a dále veškeré území, které město převzalo či 
přebere od armády ČR (Hůrka, letiště, Masarykova kasárna vč. souvisejících prostor apod.), v 
areálech průmyslové zóny v k.ú. Svítkov dle ÚPO (lokality 15/Z, 16/Z, 17/Z, 18/Z, 19/Z, 20/Z, 21/Z), 
k.ú. Popkovice (23/Z), k.ú. Opočínek - areál FOXCONN na Kokešově, TR Rozvodna VČE, v k.ú. 
Staré Čívice (lokality lO/Z, l1/Z, 12/Z) v průmyslových areálech a.s. Aliachem, vPardubičkách a 
Drozdicích, v Černé za Bory, Paramu, městské industriální zóně a Free Zone, 

d) stavební úřad Magistrátu města Pardubice si může dle § 17 odst. 1 stavebního zákona vyhradit 
pravomoc stavebního úřadu prvního stupně u jednotlivých technicky zvlášť obtížných nebo 
neobvyklých staveb nebo u opatření s rozsáhlejšími účinky na životní prostředí, kulturní památku, 
památkovou rezervaci nebo památkovou zónu v jejich okolí (např. hromadná bytová výstavba). 

 
Pro vyčíslení počtu úředníků agendy stavebního úřadu je nutné zohlednit charakteristiku 
území, na kterém se městský obvod nachází. 
 
Městský obvod Pardubice I o rozloze 573 ha s 21.146 obyvateli je tvořen:  
− 4 městskými částmi zahrnujícími centrum města – administrativní, dopravní, nákupní, kulturní  
− městská část Pardubice – Staré Město, Příhrádek, Zámek včetně Tyršových sadů, které jsou 

vyhlášeny Městskou památkovou rezervací - tvořena je tedy z 80% původními historickými domy od 
15 století dál, Zelenou bránu, kostel Svatého Bartoloměje, velkými administrativními celky – budova 
KrÚ, radnice, Památkový ústav, Státní archiv apod.  V lokalitě se nachází velké množství 
restauračních zařízení různého typu, u nichž jsou řešeny stížnosti na hluk, zápach, rušení nočního 
klidu apod. Převážnou činností jsou stavební úpravy pro změnu užívání, udržovací práce, které 
všechny podléhají ohlašovací povinnosti a změny v užívání bez stavebních úprav.   

− městská část Zelené Předměstí zahrnuje hlavní dopravní tepny včetně tzv. rychlodráhy a území kolem 
dráhy ČD s ochranným pásmem, autobusové a vlakové nádraží, nábřeží řeky Labe od soutoku 
směrem po proudu k mostu s tratí ČD. Lokalita zahrnuje několik lokálních biokoridorů, nadregionální 
biokoridor Labe, silnici I/37 Hradubická. Dále i divadla, řadu soukromých lékařských ordinací, 3 
kostely, polyfunkční objekty, panelové sídliště Karla IV. a nábřeží Závodu míru.  Územním plánem 
města Pardubic je zde vymezena řada lokalit přestavbových (areály), k nové zástavbě (Masarykovo 
nám., Přednádraží) nebo vymezených pro nové dopravní řešení města VI. Změnou ÚP 

− městská část Bílé Předměstí zahrnuje původní zástavbu činžovními i panelovými bytovými domy 
s podlažností většinou do 5.NP, rodinné domy v zahradách, zahrádkovou osadu v lokalitě Ležánka. 
Na území zasahuje ochranné pásmo MPR, lokální i nadregionální biokoridory, území 
s archeologickými nálezy, zátopové pásmo Labe (před hrázemi), zátopové pásmo Spojilského 
odpadu, nachází se zde zahrádková osada podél památkově chráněné vodoteče Halda. Rozsáhlé 
území Na Ležánkách, Na Haldě je určeno pro novou zástavbu rodinnými a bytovými domy, v území 
jsou plochy vymezené pro budoucí veřejně prospěšné stavby komunikací. 
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Závěr:  
Rozsah správní agendy v případě úplné decentralizace jsme schopni zajistit bez navýšení 
současného počtu pracovníků SÚ ÚMO Pardubice I a bez požadavků na kanceláře a vybavení. 
 
Městský obvod Pardubice II  o rozloze 459 ha s 18341 obyvateli je tvořen: 
− část Polabiny je rozdělena na 5 lokalit a tvoří je převážně panelové sídliště s umístěním občanské  
− vybavenosti 
− část Cihelna má menší panelové sídliště Stavařov a další zástavbu tvoří rodinné domky; umístěna je  
− Univerzita Pardubice 
− území tzv. Fáblovka – lokalita s umístěním průmyslových /lehká výroba/ a komerčních areálů 
− území slepého ramene Labe 
− území zahrádkářské a rekreační osady Labské kouty, areál koupaliště 
 
Závěr: 
Úřad městského obvodu Pardubice II nepředpokládá zvýšit fyzický počet zaměstnanců úřadu 
z titulu decentralizace SÚ. Vycházíme ze současné situace i s ohledem na možnosti výstavby 
v areálu Fáblovka či bytové výstavby na Cihelně. 
Požadavky na další prostory a vybavení nemáme.    
 
Městský obvod Pardubice III o rozloze 653 ha s 15 671 obyvateli je tvořen: 
− sídlištěm Dubina převážně domy panelového typu (dále jen „Dubina“) 
− smíšenou zástavou s převahou výškových domů Na Drážce (dále jen „Drážka“) 
− částí Studánka, kterou tvoří výhradně rodinné domky (dále jen „Studánka“) 
− Slovany, které tvoří výhradně rodinné domky s výjimkou lokality panelových domů na ulici Dašická 

(dále jen „Slovany“) 
− lokalitou Hůrka - část osídlení s rodinnými domky vesnického typu (dále jen „ RD Hůrka“) 
− Hůrka – bývalý areál armády (dále jen „Hůrka“) 
− Rekreační oblast se zahrádkářskými chatami v povodí řeky Labe a kanálu Halda  
 
Předpokládaný rozsah správních agend v jednotlivých lokalitách je tedy následující: 
-    Dubina, Drážka - převažují stavební úpravy, které v souladu s § 81 odst. 3 písm a) stavebního zákona 

nevyžadují rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas. Decentralizací tedy nedojde k nárůstu 
správní agendy. 

- Studánka, Slovany  – zde bývají nejčastěji realizovány přístavby, nástavby, stavební úpravy, stavby 
bazénů, zimních zahrad oplocení atd. Na část staveb lze použít zjednodušující postupy, část staveb 
bude mít za následek navýšení správních úkonů. 

- RD Hůrka – jedná se o lokalitu novostaveb, lze tedy uvažovat, že nejčastější stavební činností budou 
stavební úpravy, stavby bazénů, zimních zahrad oplocení atd. Na část staveb lze opět použít 
zjednodušující postupy, část staveb bude mít za následek navýšení správních úkonů. 

- Hůrka – areál je v současné době převážně užíván jako sklady drobných podnikatelů. V úvahu tedy za 
současné situace přicházejí převážně změny užívání, popř. stavební úpravy. Jelikož agendu pro tuto 
lokalitu v současné době na stavebním úřadu MmP vykonává pracovník, který současně vykonává 
veškeré správní agendy v dalších 6ti areálech, nelze předpokládat výrazný nárůst správní agendy na 
SÚ ÚMO III. 

- Rekreační oblast se zahrádkářskými chatami v povodí řeky Labe a kanálu Halda – stavební činnost 
probíhá v minimálním rozsahu. 

- Inženýrské sítě, komunikace – budování nových inženýrských sítí a komunikací (dosud 
nepovolených) je v současné době uvažováno pouze v rámci regenerace panelového sídliště viz níže. 
Úpravy stávajících inženýrských sítí – nárůst správních činností. 

- Významné lokality pro novou výstavbu – Obytný soubor Na Babce; Bytové domy V Zátiší – jednalo 
by se o soubory staveb, které by znamenaly výrazný nárůst správní agendy. 
V obou případech byla v minulosti zamítnuta žádost o vydání územního rozhodnutí a nelze předjímat, 
v jakém časového horizontu bude řízení ve věci umístění uvedených staveb probíhat.  Z tohoto 
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důvodu není pro tuto výstavbu uvažován nárůst úvazku pracovníků stavebního úřadu, jelikož by za 
stávající situace nebyl využit.    

- Regenerace části panelového sídliště Dubina - nachází se ve fázi plánování - závislost na získání 
dotací. Jelikož není zřejmé, v jakém časovém horizontu se bude realizovat, není v současné době 
uvažován nárůst správních činností.  

Na základě shora uvedených skutečností tj. rozsahu správních činností, s přihlédnutím k charakteristice 
území a používání zjednodušených postupů podle stavebního zákona Úřad městského obvodu Pardubice 
III předpokládá výkon kompletní agendy obecného stavebního úřadu 2 pracovní úvazky. 
 
Závěr: 
Rozsah správní agendy v případě úplné decentralizace jsme schopni zajistit bez navýšení 
současného počtu pracovníků SÚ ÚMO Pardubice III (2 pracovní úvazky, v současnosti jeden 
pracovní úvazek neobsazen) a bez požadavků na kanceláře a vybavení. 
 
Městský obvod Pardubice IV o rozloze 1 772 ha s 4 930 obyvateli je tvořen: 
− městská část Pardubičky, rodinné domy a z části panelová sídliště, Krajská nemocnice Pardubice 
− městská část Nemošice je tvořena rodinnými domky, drobnou lehkou a zemědělskou činností 
− městská část Mnětice je tvořena rodinnými domky, drobnou lehkou a zemědělskou činností 
− městská část Drozdice je tvořena rodinnými domky, drobnou lehkou a zemědělskou činností 
− městská část Černá za Bory je tvořena rodinnými domky, panelovým sídlištěm, drobnou lehkou a 

zemědělskou činností 
− městská část Staročernsko je tvořena rodinnými domky a zemědělskou výrobou 
− městská část Žižín je tvořena rodinnými domky a zemědělskou výrobou 
− rekreační oblast se zahrádkářskými chatkami se nachází po celém území městského obvodu 
− další veřejně přístupnou rekreační oblastí je Vinice a Nemošická stráň 
− památnými místy – Zámeček, archeologické naleziště vzniku Pardubic, kostel Svatého Jiljí a místní 

kapličky 
 

Závěr: 
Rozsah správních agend ve výše uvedených lokalitách v případě úplné decentralizace jsme 
schopni zajistit bez navýšení pracovníků ÚMO Pardubice IV a bez navýšení požadavků na 
kanceláře a vybavení. Toto vyjádření vychází ze současné situace a předpokladu poklesu 
výstavby jak pro bydlení, tak i pro občanskou vybavenost a průmyslovou výstavbu.  
 
Městský obvod Pardubice V o rozloze 785 ha (část Zelené Předměstí 398 ha, Dražkovice 
347 ha a Nové Jesenčany 40 ha) s 15990 obyvateli je tvořen: 
− Zelené Předměstí – část Dukla, Višňovka a Vinice – převážně bytová výstavba formou bytových 

domů, občanská vybavenost, sportoviště, 
• plánovaná nová výstavba bytových domů v lokalitě za obchodním domem Kaufland - území 

spravované MmPce 
• areál SOŽ S. K. Neumanna vč. areálu TJ Tesla Pod Vinicí a území střelnice a bývalé plovárny na 

Chrudimce – území spravované MmPce – stavební činnost spočívající v nové výstavbě, stavební 
úpravy a změny staveb, udržovací práce 

• stávající zástavba – většinou stavební úpravy stávajících objektů bytových domů či RD, 
přístavby, nástavby, udržovací práce, změny v užívání staveb 

− Dražkovice  - zástavba rodinnými domy, občanská vybavenost 
• stávající zástavba – převážně stavební úpravy stávajících objektů, přístavby, nástavby, udržovací 

práce, změny v užívání staveb 
• nová výstavba jednotlivých rodinných domů včetně nově vznikajících lokalit 

− Nové Jesenčany – zástavba rodinnými domy, občanská vybavenost 
• stávající zástavba – převážně stavební úpravy stávajících objektů, přístavby, nástavby, udržovací 

práce, změny v užívání staveb 
• nová výstavba jednotlivých rodinných domů 
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Závěr: 
Rozsah správních agend na výše uvedeném území v případě úplné decentralizace stavebního 
úřadu jsme schopni zajistit bez navýšení pracovníků ÚMO Pardubice V bez navýšení požadavků 
na kanceláře a vybavení. 
 
Městský obvod Pardubice VI o rozloze 2.320 ha s 5.560 obyvateli a 1.942 stavbami s č.p. je 
tvořen: 
− městská část Svítkov, 
− městská část Popkovice,  
− městská část Staré Čívice,  
− městská část Lány na Důlku,  
− městská část Opočínek  
− část katastrálního území Pardubice. 

Z hlediska staveb se jedná o nízkopodlažní zástavbu předměstského typu s převažujícím počtem 
rodinných domů a několika bytovými domy (Svítkov, Staré Čívice, Lány na Důlku). Zahrádkářská osada 
Chmelnice.  

Na území městského obvodu se nachází mezinárodní letiště, průmyslové lokality Paramo, Městská 
industriální zóna, Free Zone, lokalita Kokešov, TR Rozvodna VČE a dostihové závodiště. 

Předpokládaný rozsah správních agend v jednotlivých lokalitách je tedy následující: 
− Svítkov, Popkovice – Jedná se o území převážně zastavěné s omezenými možnostmi novostaveb. 

Pouze v lokalitě za Zlatou přilbou je vydáno územní rozhodnutí na rozsáhlejší zástavbu rodinných 
domů. Vlastní stavební povolení a realizace je předpokládána podle ústní informace nejdříve 
s odstupem 2 – 3 let.  

− Staré Čívice – Jedná se o území převážně zastavěné s omezenými možnostmi novostaveb. 
V omezeném počtu lze uvažovat o možné výstavbě v lokalitě mezi stávající výstavbou a Oborou. 
Lány na Důlku – Jedná se o území převážně zastavěné s omezenými možnostmi novostaveb, 
v omezeném počtu, v cca 5 menších  lokalitách. Opočínek – Jedná se o území převážně zastavěné 
s omezenými možnostmi novostaveb, v omezeném počtu, v 1 menší  lokalitě.  

− zahrádkářská osada Chmelnice – stavební činnost minimální, nepředpokládá se nárůst správní 
agendy. 

U stávajících staveb se může jednat o přístavby a nástavby, které bude možno řešit zjednodušujícími 
postupy. Převažují však stavební úpravy, které v souladu s § 81 odst. 3 písm. a) stavebního zákona 
nevyžadují rozhodnutí o změně stavby ani územní souhlas, případně stavby „drobných staveb“ (bazény, 
zahradní domky, ploty atd.) jako doplňkových staveb ke stavbám hlavním. Vzhledem k postupné realizaci 
stavební činnosti a menšímu zájmu o novou výstavbu lze předpokládat, že nedojde k výraznému 
jednorázovému nárůstu správní agendy, jako tomu bylo v případě let 2006 a 2008. I u „drobných staveb“, 
vyžadujících územní souhlas, vzhledem k dlouhodobě relativně nízkému počtu územních souhlasů 
vydávaných SÚ MmP v uplynulých letech, se nepředpokládá při decentralizaci výrazné navýšení 
správních úkonů. 
V současné době dojde ke snížení pracovních úvazků na SÚ ÚMO Pardubice VI ze tří na dva pracovní 
úvazky z důvodu odchodu zaměstnankyně na mateřskou dovolenou. Na základě shora uvedených 
skutečností, tj. rozsahu správních činností, s přihlédnutím k charakteristice území a používání 
zjednodušených postupů podle stavebního zákona Úřad městského obvodu Pardubice VI předpokládá pro 
výkon kompletní agendy obecného stavebního úřadu (mimo průmyslových areálů – podle Statutu města 
Pardubic vyhrazených Stavebnímu úřadu Magistrátu města Pardubic) celkem 2 pracovní úvazky. 
 
Závěr: 
Dopady úplné decentralizace agendy stavebního úřadu, pokud jde o Úřad městského obvodu 
Pardubice VI z hlediska navýšení celkového počtu úředníků městských obvodů v těchto 
agendách a z hlediska zabezpečení místa jejich výkonu (kanceláře, vybavení, apod.): 

- počet úvazků úředníků agendy stavebního úřadu: 2  
- požadavky na kanceláře: 0 (postačuje současné vybavení) 
- požadavky na vybavení: 0 (postačuje současné vybavení) 
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Městský obvod Pardubice VII o rozloze 11 683 ha s 6 100 obyvateli je tvořen: 
z místních částí: Ohrazenice, Trnová, Doubravice, Semtín a Rosice nad Labem – samostatná katastrální 
území. 
Dnešní stav stavebního úřadu: úvazek 2 pracovníci (vydáno 614 správních aktů za rok 2010). MmP SÚ 
v roce 2009 vydal v rámci MO Pce VII 39 správních aktů, 2010 33 správních aktů v rámci územního 
řízení (územní souhlasy, územní rozhodnutí).  
 
Závěr: 
V případě převedení kompetencí v rámci výše uvedených správních aktů i v oblasti územního 
řízení by nedošlo k navýšení počtu pracovníků SÚ úřadu městského obvodu ani k navýšení 
finančních prostředků na mzdy. Pokud by se dále rozsah této kompetence výrazně zvýšil 
(územní řízení v rámci městského obvodu) požádal by městský obvod o převod jednoho 
pracovníka ze SÚ MmP, a to s celým vybavením (město by pouze předalo na MO vybavení 
pracovníka včetně mzdových prostředků, které by samo ušetřilo). 
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1. ÚVOD 
 
V březnu tohoto roku byl orgánům města předložen materiál s názvem „Analýza existujícího modelu 
výkonu státní správy ve městě Pardubice“. Materiál se zabýval současným modelem výkonu státní 
správy – tedy decentralizovaným modelem, kdy jsou některé agendy zabezpečovány částečně 
magistrátem města, částečně úřady městských obvodů. Při projednávání zmíněného materiálu, bylo 
Zastupitelstvem města Pardubic uloženo dopracovat analýzu agend státní správy, které jsou 
vykonávány pouze na magistrátu města - daná problematika tvoří obsah tohoto doplňujícího 
materiálu. 
 
Co nejpřesnějším vyčíslením úvazků na agendy státní správy se magistrát podrobně zabýval v září 
loňského roku, kdy probíhala nová systemizace pracovních pozic magistrátu a ke každé pozici byl 
vyčíslen podíl úvazku na výkon státní správy či samosprávy. U pracovních pozic, které zabezpečují 
podporu magistrátu (personalistika, informatika, hospodářská správa, podatelna apod.) byl úvazek 
rozdělen dle zjištěného celkového poměru vydefinovaných pracovních pozic. Celkově je tedy poměr 
státní správy versus samosprávy na magistrátu města 57 % státní správy, 43 % samosprávy. 
Z celkových 340 úvazků jde tedy o 194 úvazků na výkon státní správy. 
 
Předkládaný materiál celkově pracuje (bereme-li v úvahu data roku 2010) se 120 úvazky, v „dělených 
agendách“ zahrnoval dalších 31 úvazků, přibližně 32 úvazků připadá na zmiňované podpůrné činnosti 
a zbývá tedy 21 úvazků státní správy, které nejsou obsahem žádné z předkládaných analýz. Jedná se o 
části úvazků vedoucích agend státní správy, které nejsou zahrnovány do benchmarkingu (managerské 
činnosti), úvazky v daných oblastech, které ale nejsou benchmarkingem přímo sledovány a dále o 
drobné úvazky státní správy, které benchmarking nesleduje vůbec (např. úvazky na zabezpečení 
voleb, úvazky vidimace a legalizace pro vnitřní potřebu úřadu apod.). 
 
Analýza vychází až na jedinou výjimku z benchmarkingového porovnávání úvazků a výkonnosti 
úředníků magistrátu se srovnatelnými městy, zapojenými do benchmarkingové iniciativy (skupina 
měst, se kterou je srovnání provedeno je vždy vydefinována v úvodu každé kapitoly). Zdrojem dat pro 
celou analýzu jsou tedy sebraná benchmarkingová data z jednotlivých dotčených odborů MmP z let 
2006 až 2010 (pokud není uvedeno jinak). V některých částech materiál odkazuje také na procesní a 
personální audit, provedený na magistrátu v druhé polovině r. 2009, případně na snímkování 
pracovních pozic (první polovina r. 2010). 
 
S agendovými analýzami magistrát začal v roce 2009, rok po vstupu do benchmarkingové iniciativy. 
Po nultém ročníku proběhl první ostrý rok 2010 spojený s personálními opatřeními ve vazbě na 
výsledky auditu. Konfrontace výkonových dat se srovnatelnými městy se stala standardní náplní 
úseku modernizace a řízení kvality magistrátu a každoroční rutinním tématem komunikace mezi 
tajemníkem úřadu a příslušným agendovým vedoucím. 
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S ohledem na čerstvost dat obsažených v této analýze (data za rok 2010), se kterými dosud 
agendoví vedoucí úředníci nebyli seznámeni, nelze předjímat personální reakci úřadu na aktuální 
data obsažená v analýze, zejména na agendové odklony od výkonových mediánů. 
 
V každém případě platí, že významné odklony od mediánu, které nemají rozumný důvod v místním 
specifiku území, klientů či povahy našich služeb, a které nejsou pouhým sezónním výkyvem, by 
měly být po dohodě tajemníka a vedoucího příslušného odboru redukovány, a to zásahem do 
úvazkové dotace na agendu, či úpravou praxe daného útvaru. To může platit samozřejmě 
především v případech prokázané nižší efektivity, ale také v případech extrémní efektivity, která se 
často může ukázat jako škodlivá a paradoxně neefektivní (nekvalitní výkon agendy při „podstřelené“ 
úvazkové dotaci). 
 
S ohledem na „střídání stráží“ na pozici tajemníka bude tato případná reakce na výkonová data již na 
nové osobě vedoucího úřadu v rámci druhé poloviny tohoto roku. 
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2. ANALÝZA UCELENÝCH BLOKŮ AGEND STÁTNÍ 
SPRÁVY MmP 

 
2.1. OBČANSKO SPRÁVNÍ AGENDY 
 
2.1.1. EVIDENCE OBYVATEL 
 
Agenda evidence obyvatel zahrnuje zejména: 

 zpracování údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel v příslušném rozsahu a 
stanoveným způsobem, 

 přijímání hlášení občanů, týkající se jejich pobytu a jeho změn na území obvodu města, 
stanoveným způsobem jejich realizuje, 

 rozhodování o zrušení místa trvalého pobytu ve správním řízení, 

 na úseku své činnosti vedení stanovené či potřebné evidence, agendy, vypracovávání 
statistických a obdobných výkazů, rozborů apod.,  

 vedení stálého seznamu voličů a spolupráce při přípravě voleb. 
 
Agendu evidence obyvatel zajišťuje na MmP odbor správních agend, oddělení občanských průkazů, 
cestovních dokladů a evidence obyvatel. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 srovnatelnými městy1 – s počtem obyvatel města nad 50 tis. 
obyvatel v roce 20102. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 1: Počet úvazků v agendě evidence obyvatel 

 

                                                           
1 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Děčín, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Chomutov, Karviná (pouze data 2008-2010), Kladno, Teplice, Zlín 
2 počet obyvatel obce, Pardubice, 2010: 87 900 
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Od roku 2008 jsou v benchmarkingu rozlišovány úvazky na agendu okresní evidence obyvatel (tzv. 
CRO) a počet úvazků ohlašovny (tzv. místní evidence obyvatel) – v našem městě zajišťují agendu 
místní ohlašovny 3 pracovní úvazky, agendu okresní evidence obyvatel 1 pracovní úvazek.  
 
Nárůst úvazků odpovídá zvyšujícímu se počtu správních řízení o zrušení trvalého pobytu a nárůstu 
počtu obcí, pro které magistrát agendu zabezpečuje na základě veřejnoprávních smluv. Daný úvazek 
byl naopak ušetřen v agendě občanských průkazů a cestovních dokladů, viz dále. 
 
Další graf zobrazuje výkonový ukazatel – počet úkonů na pracovníka evidence obyvatel – počet 
přihlášených / odhlášených / změněných trvalých pobytů, počet rozhodnutí o zrušení trvalého 
pobytu, počet zpracovaných matričních změn (narození, úmrtí, sňatky, rozvody). 
 
Graf č. 2: Počet úkonů na jeden pracovní úvazek evidence obyvatel 

 
 
Z grafu je patrné, že jsme výrazně efektivnější (i přes meziroční pokles), tedy hodnota Pardubic je nad 
hodnotou mediánu3 skupiny vybraných měst – počet úkonů na jeden pracovní úvazek je vyšší o 34%. 
Poslední graf zobrazuje počet pracovníků ohlašovny (místní evidence obyvatel) v porovnání s počtem 
obyvatel obce – zatímco srovnatelná města (v loňském roce) vykazují 0,4 pracovníka na 10 000 
obyvatel svých obyvatel, Pardubice mají počet pracovníků opět příznivější, nižší o 15%, 0,34 
pracovníka na 10 000 obyvatel Pardubic. 
 
  

                                                           
3 v celém textu se pracuje s mediánem, základní veličinou benchmarkingového srovnávání – medián je střední 
hodnotou množiny zadaných čísel, jeho hlavní výhodou je, že není ovlivněn extrémními hodnotami (na rozdíl od 
průměru, který extrémy výrazně zkreslují) 
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Graf č. 3: Počet pracovníků ohlašovny na 10 000 obyvatel obce 
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2.1.2. OBČANSKÉ PRŮKAZY a CESTOVNÍ DOKLADY 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 přijímání a stanoveným způsobem zpracovávání žádostí o vydání občanských průkazů  
a cestovních dokladů, 

 vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů, právními předpisy stanovených potvrzení 
apod., 

 podílení se stanoveným způsobem na vedení evidencí občanských průkazů a cestovních 
dokladů a na příslušných informačních systémech; stanoveným způsobem poskytování údajů 
z těchto informačních systémů. 

 
Agendu občanských průkazů a cestovních dokladů zajišťuje na MmP odbor správních agend, oddělení 
občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. 
 
Srovnání v těchto dvou agendách je provedeno s 8 městy4 – s počtem obyvatel správního obvodu 
obce s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 20105. V následujících grafech jsou 
porovnána data z let 2006 až 2010 v agendě občanských průkazů a 2007 až 2010 v agendě cestovních 
dokladů. 
 
Graf č. 4: Počet úvazků v agendě občanské průkazy 

 
 
 
  

                                                           
4 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
5 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 5: Počet úvazků v agendě cestovní doklady s biometrickými údaji 

 
 
Pokles úvazku mezi roky 2009 a 2010 odpovídá nárůstu v agendě evidence obyvatel, tak jak bylo 
komentováno výše. 
 
Následují opět výkonové grafy – počty úkonů přepočtené na jeden pracovní úvazek. Počtem úkonů se 
v agendě občanských průkazů rozumí počet žádostí o OP, vydaných potvrzení o OP, všech vydaných 
OP a počet rozhodnutí o skončení platnosti OP. V agendě cestovních dokladů počet žádostí o CD 
v běžné a zkrácené lhůtě, počet vydaných rozhodnutí týkající se CD, počet vydaných CD a počet 
žádostí o zápis dětí do CD. 
 
V obou agendách (grafy č. 6 a 7) jsem výkonově na úrovni mediánu skupiny srovnatelných měst. 
 
Zlom v agendě občanských průkazů mezi roky 2007 a 2008 způsobila povinná výměna občanských 
průkazů s platností „na dobu neomezenou“ u občanů narozených po r. 1936. Stejný nárůst činnosti se 
skokově objeví znovu kolem r. 2017, kdy skončí platnost vydaných průkazů. V agendě cestovních 
dokladů je zlom způsoben efektem zavedení biometrických pasů. 
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Graf č. 6: Počet úkonů na pracovní úvazek v agendě občanské průkazy 

 
 
Graf č. 7: Počet úkonů na pracovní úvazek v agendě cestovních dokladů 
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Stejně jako v agendě evidence obyvatel vkládáme ukazatel počtu pracovníků na 10 000 obyvatel 
obce. Počet úředníků v agendě občanských průkazů odpovídá mediánu srovnatelných měst, v agendě 
cestovních dokladů máme úředníků v přepočtu na 10 000 obyvatel správního obvodu o 38% méně 
(0,21 úředníků na 10 000 obyvatel oproti 034 úřednících na 10 000 obyvatel ve srovnatelných 
správních obvodech vybraných měst). 
 
Graf č. 8: Počet pracovníků v agendě občanských průkazů na 10 000 obyvatel obce 

 
 
Graf č. 9: Počet pracovníků v agendě cestovních dokladů na 10 000 obyvatel obce 
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2.1.3. MATRIKA 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 v příslušném rozsahu vedení matriční knihy (knihy narození, knihy manželství a knihy úmrtí)  
a zajištění stanovených zápisů do těchto knih, 

 v příslušném rozsahu vedení zvláštní matriky a zajištění stanovených podkladů do zvláštní 
matriky, 

 vedení sbírek listin v příslušném rozsahu, 

 ve vztahu k matričním úřadům ve správním obvodu magistrátu města Pardubic, jako úřadu 
obce s rozšířenou působností, provádění v rámci své působnosti kontrolní, metodické  
a další stanovené činnosti, 

 dávání souhlasu k zápisu rozhodnutí cizozemských úřadů a soudů do matričních knih matričním 
úřadům zařazeným do příslušného správního obvodu, 

 komplexní zabezpečení realizace příslušných částí zákona o rodině, zejména oblasti uzavírání 
manželství (občanský sňatek), vydávání osvědčení pro církevní sňatky, podkladů či dokladů pro 
sňatky v cizině či s cizincem, uznávání otcovství, případně další, 

 přijímá žádostí o vydání osvědčení o státním občanství České republiky a vydávání těchto 
osvědčení stanoveným způsobem, 

 ve vztahu k nově narozeným dětem s trvalým pobytem ve městě Pardubice zabezpečení 
obřadů vítání občánků. 

 
Poznámka: do agendy benchmarkingu „matrika“ spadá také výkon činnosti vidimace (ověřování 
listiny) a legalizace (ověřování podpisu) – tato činnost nebude v této analýze dále rozebírána a 
všechna dále uváděná data (počet úvazků, úkonů apod.) je bez vidimace a legalizace – je součástí již 
předloženého materiálu: Analýza existujícího modelu výkonu státní správy ve městě Pardubice 
(kapitola 3.2.6.1.). 
 
Agendu matriky zajišťuje na MmP odbor správních agend, oddělení matriky. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 6 městy6 – s počtem obyvatel správního obvodu s působností 
matričního úřadu nad 60 tis. obyvatel v roce 20107. Do skupiny měst by dle tohoto výběru patřila 
ještě další dvě města, Děčín a Uherské Hradiště, ale vzhledem k nedoplnění údajů v agendě jsou ze 
srovnání vyjmuta. Náš správní obvod je z těchto měst společně s Hradcem Králové suverénně 
největší, máme také nejvyšší počet obcí v působnosti našeho matričního úřadu (celkem 26 obcí). 
 
V následujících grafech jsou porovnána data z let 2008 až 2010 (v letech 2006 a 2007 nebyly úvazky 
na vidimaci a legalizaci odlišeny, data by tedy nebyla vypovídající). 
 

  

                                                           
6 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Frýdek-Místek, Hradec Králové, Chomutov, 
Kladno, Teplice, Zlín 
7 počet obyvatel správního obvodu obce s působností matričního úřadu, Pardubice, 2010: 104 480 
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Graf č. 10: Počet úvazků v agendě matrika (bez vidimace a legalizace) 

 

Graf č. 11: Počet úkonů na jeden pracovní úvazek (bez vidimací a legalizací) 

 

 

Úkony se v  agendě matrika rozumí např. žádosti o vystavení osvědčení o státním občanství, správní 
řízení ve věci změny jména a příjmení, počty zápisů v knize narození, knize úmrtí, knize manželství a 
knize registrovaného partnerství apod. 
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Graf č. 12: Počet pracovníků matriky (bez vidimací a legalizací) na 10 tis. obyvatel správního obvodu 
s působností matričního úřadu 

 
 
Data za tuto agendu bude nutné dále interpretovat, protože nebyla předmětem přijaté akce v rámci 
loňského personálního auditu a přitom dlouhodobě svědčí o vyšší úvazkové dotaci na počet 
prováděných sledovaných úkonů. Vysvětlení může být ve velikosti správního obvodu (druhý největší 
ze sledovaných měst), ve specifických službách v agendě svateb a vítání občánků, v agendě osvojení 
dětí či uznání otcovství, podstatně vyšším procentu cizinců mezi klienty naší matriky a ve vyšší 
kontrolní a metodické činnosti spojené s vyšším počtem správních orgánů nižší instance, nicméně, 
nelze vyloučit také personální rezervu v úvazcích. Tato věc by měla být předmětem zvláštního 
rozboru a dohody učiněné mezi vedoucím úřadu a vedoucím odboru (viz úvod analýzy). 
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2.2. DOPRAVNÍ PŘESTUPKY 
 
Agendu dopravních přestupků zajišťuje na MmP odbor správních agend, oddělení přestupků. Dané 
oddělení komplexně zajišťuje výkon agendy přestupků a jiných správních deliktů příslušné magistrátu 
města Pardubic v rozsahu, ve kterém nebyla výslovně svěřena některému jinému orgánu města nebo 
jinému odboru magistrátu města Pardubic. Dále plní metodickou a kontrolní funkci vůči ostatním 
odborům vykonávajícím přenesenou působnost v rámci správního trestání (projednávání a 
rozhodování o přestupcích a jiných správních deliktech). 
 
Agenda civilních přestupků je součástí již předloženého materiálu: Analýza existujícího modelu 
výkonu státní správy ve městě Pardubice (kapitola 3.2.5.) a nebude tedy v této analýze dále 
komentována. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy8 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 20109.  V následujících grafech jsou porovnána 
data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 1: Počet úvazků v agendě dopravní přestupky 

 
 
 
  

                                                           
8 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Děčín, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Chomutov, Kladno, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
9 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 2: Počet vyřízených přestupků na jeden pracovní úvazek 

 
V tomto výkonovém parametru je hodnota Pardubic mírně pod úrovní mediánu srovnatelných měst 
(nižší o 4%), nicméně je nutné posuzovat v souvislosti s grafem dalším, který zobrazuje kvalitu 
vyřizování přestupků – procento prekluze přestupků (zastavených nebo odložených přestupků) 
k celkovému počtu. Zde je viditelné, že oddělení přestupků MmP vyřeší téměř všechny došlé 
přestupky (pouze necelé 1% zůstává nevyřešeno) – což je suverénně nejnižší hodnota ze všech 
srovnávaných měst. 
 
Graf č. 3: Procento prekluzí k celkovému počtu přestupků došlých a nevyřízených z minulého období 
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2.3. PAMÁTKOVÁ PÉČE 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 zajištění výkonu státní správy orgánu státní památkové péče I. stupně ve správním obvodu 
obce s rozšířenou působností dle zákona o státní památkové péči,  

 výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních památek z hlediska památkové péče  
a dozírání v rozsahu své působnosti na dodržování tohoto zákona a zajištění agendy dotací. 

 
Agendu památkové péče zajišťuje na MmP odbor správních agend, úsek památkové péče. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy10 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201011.  Kromě výkonu činnosti na území našeho 
správního obvodu ORP vykonáváme činnosti na základě smlouvy také pro správní obvod ORP Přelouč. 
 
V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 1: Počet úvazků v agendě památková péče 

 
 
  

                                                           
10 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Děčín, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Chomutov, Kladno, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
11 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 2: Počet rozhodnutí na jeden pracovní úvazek 

 
 
Hodnota výkonového ukazatele – počet rozhodnutí (závazných stanovisek vydaných orgánem státní 
památkové péče na úseku zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči) na jeden pracovní úvazek 
– převyšuje výrazně hodnotu mediánu srovnatelných měst, tedy Pardubice jsou v tomto ukazateli 
efektivnější o 58%.  
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2.4. DOPRAVA 
 
Poznámka: benchmarking kromě dále uvedených agend sleduje také agendu „silniční správní úřad“ – 
tato činnost nebude v této analýze dále rozebírána – je součástí již předloženého materiálu: Analýza 
existujícího modelu výkonu státní správy ve městě Pardubice (kapitola 3.2.4.). 
 

2.4.1. REGISTR ŘIDIČŮ 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 udělování, omezování, odnímání a vracení řidičských oprávnění,   

 nařízení přezkoumání zdravotní a odborné způsobilosti držitele řidičského oprávnění, 

 vydávání a výměna řidičských průkazů a mezinárodních řidičských průkazů,  

 vedení registru řidičů a vydávání dat z registru řidičů, 

 provádění změn v registru řidičů – záznamy o počtech bodů dosažených řidiči v bodovém 
hodnocení a o odečtu bodů, 

 vydávání a odebírání paměťové karty řidiče, paměťové karty vozidla a paměťové servisní karty.  
 
Agendu registru řidičů zajišťuje na MmP odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 srovnatelnými městy12 – s počtem řidičů nad 60 tis. řidičů 
v roce 201013. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 1: Počet úvazků v agendě registr řidičů

 
                                                           
12 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové,  
Chrudim, Kladno, Prostějov, Teplice, Zlín 
13 počet řidičů, Pardubice, 2010: 81 881 
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Další graf zobrazuje přepočet řidičů na jeden pracovní úvazek – z něj je patrné, že v počtu řidičů 
máme úvazky nastaveny téměř shodně s mediánem srovnatelných měst. 
 
Graf č. 2: Počet řidičů na jeden pracovní úvazek registru řidičů 

 
 
Poslední graf zobrazuje počet úkonů na jeden pracovní úvazek. Jedná se o celkový součet úkonů 
souvisejících s agendou registru řidičů, které byly za dané období provedeny. Toto číslo je převzato ze 
systému programu Eliška (vedeno jako „počet transakcí“), což je speciální program pro registr řidičů, 
přepočtený na jeden pracovní úvazek.  
 
Z grafu je patrný trend vývoje počtu úvazků na jeden pracovní úvazek (klesání v letech 2007-2009 a 
opět nárůst v roce 2010), vývoj ve městě Pardubice tomuto trendu odpovídá. Nicméně efektivita 
v tomto ukazateli je mírně pod hodnotou mediánu srovnatelných měst – nižší o 7%. 
 
Vazba optimální úvazkové dotace a systém organizace práce oddělení na trend v poptávce po 
službách oddělení bude předmětem zvláštního rozboru a dohody učiněné mezi vedoucím úřadu a 
vedoucím odboru. 
  

16040 15804

13486 13002 13207

16875

13614
12368 13002

13167

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2006 2007 2008 2009 2010

srovnatelná města Pardubice medián



21 
 

Graf č. 3: Počet úkonů na jeden pracovní úvazek registru řidičů 
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2.4.2. REGISTR VOZIDEL 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 rozhodování o zápisu silničního vozidla do registru vozidel, provádění zápisů změn údajů 
zapisovaných v registru, 

 přidělování silničním motorovým vozidlům registrační značky a tabulky s registrační značkou, 

 vydávání osvědčení o registraci a technického průkazu silničního vozidla nebo technického 
osvědčení silničního vozidla, provádění zápisů údajů v technickém průkazu, 

 provádění zápisu a výmazu zástavního práva k silničním motorovým vozidlům do registru 
vozidel a technického průkazu vozidla, 

 rozhodování o trvalém a dočasném vyřazení silničního vozidla z provozu, 

 schvalování technické způsobilosti jednotlivě vyrobeného nebo přestavěného silničního vozidla 
a dovezeného vozidla, 

 vedení registru historických a sportovních vozidel. 
 
Agendu registru vozidel zajišťuje na MmP odbor dopravy, oddělení registru vozidel (sídlící v Černé za 
Bory). 
 
Srovnání v této agendě je provedeno se 7 srovnatelnými městy14 – s počtem vozidel přihlášených 
v registru nad 90 tis. vozidel v roce 201015. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 až 
2010. 
 
Graf č. 4: Počet úvazků v agendě registr vozidel 

 

                                                           
14 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové,  
Kladno, Prostějov, Tábor, Teplice 
15 počet všech přihlášených vozidel v registru, Pardubice, 2010: 119 494 
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Z grafu je patrné snížení úvazků po provedeném personálním auditu v roce 2009. A stejně, jako 
v předcházející agendě je třeba na graf nazírat v souvislostech i s grafy č. 5 a 6, kdy je z grafu č. 5 
patrný nárůst registrovaných vozidel v přepočtu na jeden pracovní úvazek – roste medián, stejný 
trend má také hodnota Pardubic. I přesto je ale hodnota Pardubic mírně pod mediánem 
srovnatelných měst – na jeden pracovní úvazek našeho registru připadá o 7% vozidel méně. 
 
Graf č. 5: Počet vozidel na jeden pracovní úvazek registru vozidel 

 
Graf č. 6: Počet úkonů na jeden pracovní úvazek registru vozidel 
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Jedná se o ukazatel počtu úkonů, přepočtený na jeden pracovní úvazek – jedná se o celkový součet 
úkonů souvisejících s agendou registru vozidel, které byly za dané období provedeny; toto číslo je 
převzato ze systému programu IISSDE, což je speciální program pro registr vozidel. Příkladem změn 
údajů v registru jsou: změna trvalého bydliště, změna názvu firmy, změna barvy vozidla apod. 
 
Hodnota Pardubic se od roku 2006 postupně zvyšuje, provoz registru vozidel se tedy stává 
efektivnější (zatímco medián srovnatelných měst mezi roky 2006 až 2010 vzrostl o 11%, hodnota 
Pardubic vzrostla o 31%), díky tomuto trendu doháníme medián, přestože jsme ještě stále v roce 
2010 nepatrně pod ním (o 2%), tedy zanedbatelně. 
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2.4.3. ZKUŠEBNÍ KOMISAŘI 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 rozhodování o vydání registrace k provozování autoškoly, o její změně a o jejím odnětí, 

 schvalování výcvikového vozidla pro jeho použití k výcviku v autoškole a změny jeho užívání, 

 zařazování žadatele o řidičské oprávnění ke zkouškám z odborné způsobilosti a provádění 
těchto zkoušek, 

 vydávání průkazu profesní způsobilosti řidiče. 
 
Agendu zajišťuje na MmP odbor dopravy, oddělení dopravně správních agend. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno se 7 srovnatelnými městy16 – s počtem provedených zkoušek 
(vč. opakovaných) o řidičské oprávnění nad 3 000 v roce 201017. V následujících grafech jsou 
porovnána data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 7: Počet úvazků v agendě zkušební komisaři 

 
 
 
 
  

                                                           
16 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové,  
Chomutov, Kladno, Šlapanice, Uherské Hradiště 
17 počet zkoušek o řidičské oprávnění včetně zkoušek opakovaných, Pardubice, 2010: 4 704 
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Graf č. 8: Počet zkoušek na jednoho zkušebního komisaře 

 
 
Z grafu vyplývá, že efektivita pardubických zkušebních komisařů se v roce 2010 snížila o 28% oproti 
předchozímu roku a hodnota Pardubic je na rozdíl od let 2008 a 2009 v současné době pod úrovní 
mediánu srovnatelných měst co do počtu provedených zkoušek za rok (o 15%).  
 
Tento meziroční skok v průběhu křivky poptávky v čase bude nutné interpretovat v širších 
souvislostech místního „trhu autoškol“ a predikce jeho dalšího vývoje. Možný závěr v tom smyslu, že 
je zde prostor pro trvale udržitelné snížení úvazkové dotace na agendu, bude předmětem zvláštního 
rozboru a dohody učiněné mezi vedoucím úřadu a vedoucím odboru. 
 
Na dokreslení vkládáme graf úspěšnosti uchazečů při první zkoušce o řidičské oprávnění, kde je 
hodnota Pardubic téměř na úrovni mediánu srovnatelných měst. 
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Graf č. 9: Procento úspěšných žadatelů o řidičské oprávnění při 1. zkoušce 
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2.4.4. DOPRAVNÍ ÚŘAD 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 výkon úkolů dopravního úřadu podle zákona o silniční dopravě,  

 příprava a provedení zkoušek řidičů taxislužby z odborné způsobilosti a místopisu, vydání 
příslušného osvědčení, 

 vydávání oprávnění a osvědčení k provozování stanic měření emisí (SME) a vedení jejich 
evidence, 

 pro městskou hromadnou dopravu provozovanou autobusy vydávání licence, schvalování 
jízdních řádů, provádění státního odborného dozoru, vyjadřování se k vedení autobusových 
linek na území města. 

 
Agendu zajišťuje na MmP odbor dopravy, oddělení dopravy a pozemních komunikací. 
 
Srovnání v agendě je provedeno s 8 městy18 – s počtem obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou 
působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201019. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 
až 2010. 
 
Graf č. 10: Počet úvazků v agendě dopravní úřad 

 
 
 
 
 

                                                           
18 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
19 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 11: Počet úkonů na jeden pracovní úvazek dopravního úřadu 

 
 
Počtem úkonů se rozumí součet úkonů v agendě MHD (počet vydaných licencí a stanovisek k nim, 
počet rozhodnutí o změně jízdních řádů, počet vykonaných odborných státních dozorů), v agendě 
TAXI (počet vydaných stanovisek pro koncesovanou živnost, počet stanovení evidenčního čísla pro 
vozidlo, úkony s průkazy způsobilosti řidiče TAXI, počet vykonaných odborných státních dozorů, počet 
rozhodnutí o sankcích) a agendě SME (počet rozhodnutí týkajících se provozování stanic měření 
emisí), přepočítaný na jeden celý úvazek. 
 
Hodnota tohoto ukazatele je na úrovni mediánu srovnatelných měst. 
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2.4.5. SPECIÁLNÍ STAVEBNÍ ÚŘAD 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 stavební řízení, povolování stavby pozemních komunikací, povolování případných změn před 
dokončením apod., řešení ohlášení staveb či stavebních úprav, 

 státní dozor staveb v jeho působnosti, 

 kolaudační řízení a kolaudace stavby, na kterou vydal stavební povolení nebo souhlas  
s ohlášením, vydává časově omezené povolení k předčasnému užívání před dokončením, 
rozhodnutí o prozatímním užívání stavby ke zkušebnímu provozu, vydávání souhlasu k zahájení 
zkušebního provozu, rozhodnutí o změnách ve způsobu užívání stavby, 

 spolupráce s ostatními stavebními úřady a odbory při projednávání otázek týkajících se 
dopravy včetně kolaudace staveb, které byly povoleny jiným stavebním úřadem, ale mají 
podstatný vliv na organizaci dopravy v dané lokalitě,  

 kontroly staveb, ukládání pokut za nedodržení zákona. 
 
Agendu zajišťuje na MmP odbor dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu. 
 
Srovnání v agendě je provedeno s 8 městy20 – s počtem obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou 
působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201021. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 
až 2010.  
 
Graf č. 12: Počet úvazků v agendě speciální stavební úřad 

 
 

                                                           
20 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
21 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Změna v počtu úvazků (viditelná i na mediánu) mezi roky 2007 a 2008 je způsobena změnou 
metodiky sběru dat v agendě – od roku 2008 se započítává agenda kompletně, i v terénu (kontrolní 
činnost na stavbách, jednání s ostatními stavebními úřady, dotčenými orgány apod.). 
 
Graf č. 13: Počet všech rozhodnutí speciálního stavebního úřadu na jeden pracovní úvazek 

 
 
Přestože v úvazcích převyšujeme medián, v počtu rozhodnutí na jeden pracovní úvazek jsme 
s ostatními městy na srovnatelné úrovni, v posledních dvou letech téměř na mediánu měst. To 
ukazuje na fakt, že při vyšším počtu úvazků vydáváme také v absolutním počtu více rozhodnutí, 
agenda má tedy vyšší nápad než v jiných městech. 
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2.5. SOCIÁLNÍ VĚCI 
 
Poznámka: benchmarking kromě dále uvedených agend sleduje také agendu „sociálních dávek – 
dávky pomoci v hmotné nouzi“ – tato agenda nebude v této analýze dále rozebírána – její analýza je 
součástí již předloženého materiálu: Analýza existujícího modelu výkonu státní správy ve městě 
Pardubice (kapitola 3.2.1.). 

 

2.5.1. AGENDA SOCIÁLNÍCH DÁVEK – PŘÍSPĚVEK NA PÉČI 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 přiznávání a určování výše příspěvku na péči, 

 provádění sociálních šetření, kontrola podmínek pro pokračování výplaty příspěvku na péči,  

 vlastním šetřením zjišťuje nebo na upozornění lékařů, občanů nebo institucí prověřuje sociální 
situace starých a invalidních občanů, 

 poskytování komplexního sociální poradenství, v případě potřeby zprostředkovávání občanům 
pomoc prostřednictvím městské sociální sítě, případně jiným vhodným způsobem. 

 
Agendu příspěvku na péči zajišťuje na MmP odbor sociálních věcí, oddělení příspěvku na péči. 
 
Srovnání v agendě je provedeno s 8 městy22 – s počtem obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou 
působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201023. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2007 
až 2010. 
 
Graf č. 1: Počet úvazků v agendě příspěvek na péči 

 

                                                           
22 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
23 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 2: Celkový počet vyhodnocených dávek (v ks) na jeden pracovní úvazek agendy příspěvek na 
péči 

 
 
Efektivita v počtu vyplacených dávek na jeden pracovní úvazek vzrostla ve městě Pardubice od roku 
2008 o 23%, postupně se přibližovala hodnotě mediánu srovnatelných měst, v roce 2010 jsme tedy již 
lehce nad úrovní tohoto mediánu, o 3%. 
 
Graf č. 3: Celkový počet sociálních šetření na jeden pracovní úvazek agendy příspěvek na péči 
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I v tomto druhém ukazateli vykazují zaměstnanci MmP vyšší efektivitu než srovnatelná města, 
konkrétně je naše hodnota o 15% vyšší než je hodnota mediánu. 
 
Meziroční skokové snížení (2007 – 2008) počtu sociálních šetření je třeba zdůvodnit „uklidněním“ 
situace s nově podávanými žádostmi o příspěvek na péči. Od 1.1.2007 začal platit zákon o sociálních 
službách a všichni, kteří do roku 2006 neměli důchod zvýšen pro bezmocnost, žádali o příspěvek na 
péči. Rok 2007 byl do počtu podaných žádostí enormní – nikdo nemohl tolik žadatelů předvídat (byly 
prodlužovány lhůty pro vyřízení žádostí i o několik měsíců z důvodu zahlcení úředníků).  
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2.5.2. AGENDA SOCIÁLNÍCH DÁVEK – DÁVKY SOCIÁLNÍ PÉČE A MIMOŘÁDNÉ 
VÝHODY PRO OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

 
Agenda zahrnuje zejména: 

 rozhodnutí o stanovených příspěvcích postiženým a starým občanům (zejména příspěvek 
na zakoupení, celkovou opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz 
motorového vozidla, příspěvek na úpravu bytu, příspěvek na opatření zvláštních pomůcek, 
příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu a garáže, příspěvek na individuální 
dopravu a další), 

 rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany, 

 vlastním šetřením zjišťování nebo na upozornění lékařů, občanů nebo institucí prověřování 
sociální situace starých a invalidních občanů. 

 
Agendu příspěvku na péči zajišťuje na MmP odbor sociálních věcí, oddělení sociálních dávek. 
 
Srovnání v agendě je provedeno s 8 městy24 – s počtem obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou 
působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201025. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2007 
až 2010, resp. v grafu č. 6 pouze z let 2008 až 201026.  
 
Poznámka: do agendy vstupuje také činnost úřadů městských obvodů – tato činnost nebude v této 
části dále rozebírána a všechna dále uváděná data (počet úvazků, rozhodnutí, vyplacených dávek) je 
bez dat úřadů městských obvodů – celkový pohled na agendu za město je součástí již předloženého 
materiálu: Analýza existujícího modelu výkonu státní správy ve městě Pardubice (kapitola 3.2.1.). 
 

                                                           
24 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
25 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
26 z důvodu nemožnosti rozdělení dat MmP a ÚMO 
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Graf č. 4: Počet úvazků v agendě dávky sociální péče a mimořádné výhody pro občany se zdravotním 
postižením 

 
 
Graf č. 5: Celkový počet vydaných rozhodnutí na jeden pracovní úvazek agendy 
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Vývoj počtu rozhodnutí na úvazek v Pardubicích kopíruje vývoj mediánu srovnatelných měst. V roce 
2010 dochází k mírnému odklonu od mediánu, hodnota Pardubic je o 17 % vyšší než medián 
srovnatelných měst, jsme tedy mírně efektivnější. Lehký nárůst oproti mediánu a minulým letům je 
způsoben nárůstem žadatelů o kompenzační pomůcky a o přiznání průkazů mimořádných výhod 
v roce 2010. 
 
Graf č. 6: Celkový počet vyplacených dávek (v ks) na jeden pracovní úvazek agendy 

 
 
I v ukazateli počtu vyplacených dávek na jeden pracovní úvazek kopíruje vývoj v Pardubicích medián 
srovnatelných měst. Porovnání v kontextu počtu vydaných rozhodnutí – počet vyplacených dávek je 
nižší, neboť ne všem Okresní správa sociálního zabezpečení požadované dávky nebo výhody posoudí. 
Magistrát města Pardubic pak vydává zamítavé rozhodnutí a dávku nevyplácí. 

  

760

447 468

690

571
508

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2008 2009 2010

srovnatelná města Pardubice medián



38 
 

2.5.3. AGENDA SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 na svěřeném úseku činnosti komplexní sociálně právní poradenství rodinám s nezletilými 
dětmi, 

 výkon agendy náhradní rodinné péče pro správní obvody Magistrátu města Pardubic, případně 
na základě veřejnoprávních smluv i pro další obce s rozšířenou působností,  

 výkon funkce kolizního opatrovníka nezletilých dětí, činí v jejich zájmu stanovené, nezbytné 
nebo neodkladné úkony, 

 prošetřování rodinných a výchovných podmínek pro zabezpečení řádného vývoje nezletilých 
dětí, na žádost soudu provádí pohovory s nezletilými dětmi, 

 podání podnětů na zahájení trestního stíhání rodičů či jiných osob zodpovědných  
za výchovu dítěte, je-li podezření ze spáchání trestného činu proti dítěti, 

 podání podnětů na výchovná opatření (napomenutí, soudní dohled, ústavní výchova), 

 problematika dětí zneužívaných, zanedbávaných a týraných, 

 účast v trestním a přestupkovém řízení ve věci nezletilých a mladistvých, 

 péče o děti a mladistvé s opakovanými poruchami chování závažného rázu (záškoláctví, drogy 
apod.), 

 zajištění neodkladných úkonů v zájmu nezletilých, v souvislosti s tím zabezpečuje pohotovostní 
služby v mimopracovní době, včetně podávání návrhů soudu na nařízení předběžného 
opatření, 

 spolupůsobí na zlepšení podmínek v rodinách nezletilých dětí a mladistvých, u nichž 
je vykonávána ústavní výchova s cílem umožnit jejich návrat do rodiny, 

 kontrola výkonu ústavní výchovy, na základě prošetření podmínek uděluje souhlas s pobytem 
dítěte v rodině, 

 spolupráce se soudy, úřady, školami, výchovnými ústavy, orgány činnými v trestním řízení. 
 
Agendu sociálně právní ochrany dětí (dále SPOD) zajišťuje na MmP odbor sociálních věcí, oddělení 
sociálně právní ochrany dětí. Výkon této agendy (mzdové náklady, vzdělávání, provozní náklady 
zaměstnanců) je plně hrazen speciálně určeným příspěvkem na výkon státní správy (příspěvek na 
SPOD). 
 
Srovnání v agendě je provedeno s 8 městy27 – s počtem obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou 
působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201028. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2007 
až 2010. 
  

                                                           
27 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
28 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 7: Počet úvazků v agendě SPOD 

 
 
Graf č. 8: Počet spisů SPOD na jeden pracovní úvazek 

 
 
Z tohoto grafu vyplývá, že ač je hodnota Pardubic výrazně nad mediánem ve srovnání s ostatními 
městy, přesto postoupně o roku 2007 klesá. Z tohoto důvodu je třeba zmínit postupné personální 
posilování agendy SPOD z důvodu personálního podhodnocení agendy. Od roku 2008 do roku 2010 
došlo v každém roce o zvýšení počtu sociálních pracovníků na SPOD o 1 tabulkové místo s ohledem 
na nárůst vykonávané a zpracovávané agendy.  
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Graf č. 9: Celkový počet úkonů agendy SPOD na jeden pracovní úvazek 

 
 
Počtem úkonů se zde rozumí počet návštěv u dětí (např. dětí v ústavní a ochranné výchově, ve 
výkonu vazby apod.), počet sociálních šetření, počet soudních jednání a počet jednání u jiných 
institucí (např. na jednáních v řízení o přestupku proti mladistvému, u orgánů činných v trestních 
řízeních apod.). 
 
I přes nárůst úvazků a klesající počet spisů na jeden úvazek je v agendě mezi roky 2007 až 2009 
viditelný stálý nárůst počtu úkonů na jeden pracovní úvazek a stále výrazně převyšujeme medián 
srovnatelných měst – konkrétně, v roce 2010 jsme efektivnější o 52%. 
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2.6. OBECNÍ ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD 
 
Živnostenský úřad zabezpečuje výkon státní správy v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., 
o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 222/2009 Sb., o volném 
pohybu služeb, zákonem č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů a předpisy 
souvisejícími. 

Celkový počet pracovních pozic na ŽÚ je 20 tabulkových míst (20 pracovních úvazků), vč. vedoucího 
odboru. V analýze dále uvažujeme celkem 18,4 úvazků. Zbytek, tedy 1,6 úvazků je rozloženo 
následovně: 1 pracovní úvazek vykonává agendu jednotného kontaktního místa (výkon činnosti 
hrazen ze speciální účelové dotace) a tato agenda není v benchmarkingu sledována, 0,2 úvazku 
zabezpečuje agendu zemědělských podnikatelských subjektů (vzhledem k nízkému úvazku dále 
neanalyzujeme) a 0,4 úvazku zahrnuje agendu pokladny (v benchmarkingu není sledováno, úspory 
úvazku pokladní by bylo možné dosáhnout v případě centralizace výkonu agend magistrátu na 
jednom místě v rámci města, nyní sídlí ŽÚ v samostatné budově a pokladna je zde zavedena z důvodu 
komfortu poskytované služby klientovi). 

Srovnání v této agendě je provedeno se 6 srovnatelnými městy29 – s počtem subjektů (držitelů 
živnostenského oprávnění) nad 18 tis. subjektů v roce 2010. Počet subjektů v působnosti ŽÚ 
Pardubice je 27 406.  

V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 až 2010. 

Graf č. 1: Počet úvazků v agendě živnostenský úřad (pracovníci registrace a kontroly) 

 

                                                           
29 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Teplice, Zlín 
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Tyto úvazky jsou rozloženy mezi registrační pracovníky (10,5 úvazků) a pracovníky kontroly (7,9 
úvazků). 
 
V absolutních hodnotách počtu úvazků Pardubice vycházejí nad mediánem srovnatelných měst. Dané 
údaje je nutné brát v kontextu výkonových ukazatelů – tedy v počtech úkonů v registraci na jeden 
pracovní úvazek a počtu provedených kontrol na jeden pracovní úvazek – viz grafy č. 3 a 4. Z grafu č. 
1 je dále čitelná úprava úvazků po provedeném personálním auditu v průběhu roku 2009 (promítnutí 
snížení úvazků o 18% v roce 2010). 
 
Graf č. 2: Počet úkonů v registraci celkem na jednoho registračního pracovníka ŽÚ 

 

 

Počtem úkonů se rozumí počet podnikatelů s novým živnostenským oprávněním, počet vydaných 
výpisů a potvrzení ze živnostenského rejstříku, počet vyrozumění o přerušení / pokračování 
v provozování živnosti nebo o pozastavení ŽO, počet rozhodnutí o zrušení ŽO a počet vyrozumění o 
zápisu provozovny a změn do ŽR. 
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Graf č. 3: Počet kontrol, místních šetření a úředních záznamů na jednoho kontrolního pracovníka ŽÚ 

 

 
V počtech úkonů na 1 pracovní úvazek jsou pracovníci registrace i kontroly efektivnější než kolegové 
ve srovnatelných městech (pracovníci registrace jsou o 6% efektivnější, pracovníci kontroly dokonce o 
89%), z grafů 3 a 4 dále také vyplývá, že výkonnost se v čase zvyšuje. Tedy vyššímu počtu úvazků (v 
absolutním pohledu) odpovídá i vyšší počet provedených registračních úkonů a vyšší počet 
provedených kontrol. Počet provedených úkonů v registraci, ani počet provedených kontrol (ve 
většině případů na základě zaslaného podnětu od veřejnosti apod.), nelze z vlastní vůle ovlivnit (není 
možné rozhodnout, že část agendy vykonávat nebudeme, vychází ze zákona). 
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2.7. ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ 
 
Agenda obnáší výkon činnosti úřadu územního plánování ORP podle stavebního zákona, zejména 

 pořizuje územní plán, regulační plány a územní studie pro území města Pardubic, 

 pořizuje územně plánovací podklady, 

 pořizuje územní plány, regulační plány, územní studie a vymezení zastavěného území, na 
žádost obce ve svém správním obvodu, 

 je dotčeným orgánem v územních řízeních z hlediska uplatňování záměrů územního plánování 
a v řízení, v němž se rozhoduje o změnách v území, vedeném stavebními úřady v území obce 
s rozšířenou působností vyjma stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic, 

 je dotčeným orgánem v řízení podle zvláštních předpisů, ve kterém se rozhoduje  
o změnách v území obce s rozšířenou působností, 

 k návrhům staveb a zařízení na území města Pardubice vydává k územnímu řízení vedenému 
stavebním úřadem Magistrátu města Pardubic formou vnitřního sdělení stanovisko jako 
podklad pro územní rozhodnutí. 

 
Agendu zajišťuje na MmP odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování. 
 
Srovnání v agendě je provedeno s 8 městy30 – s počtem obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou 
působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201031. V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 
až 2010.  
 
Graf č. 1: Počet úvazků v agendě územní plánování 

 

                                                           
30 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
31 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Počet úvazků v agendě v letech 2009 a 2010 oproti roku 2008 klesá, částečně způsobeno 
restrukturalizací oddělení, přesunem ze stavebního úřadu pod nově vzniklý odbor hlavního architekta 
v roce 2009 a dále ovlivněno výsledky provedeného personálního auditu v roce 2009.  
 
Graf č. 2: Počet úkonů celkem na jeden pracovní úvazek agendy 

 
 
Počtem úkonů se rozumí počet ÚPD32 řešené v daném roce ve městě a na žádost obcí správního 
území a změny ÚPD (tedy nové územní a regulační plány a jejich změny), dále počet pořizovaných 
územně plánovacích podkladů ve městě a ve správním obvodu ORP (tedy územní studie, bez územně 
analytických podkladů. Ukazatel v grafu č. 2 je přepočtem součtu všech těchto úkonů na jeden 
pracovní úvazek. 
 
Hodnota ukazatele v Pardubicích od roku 2006 roste, v roce 2010 je hodnota již téměř na úrovni 
mediánu srovnatelných měst, resp. 6% pod hodnotou mediánu, oproti 48% pod hodnotou mediánu 
v roce 2008. Odbor hlavního architekta stál, jako nově vytvářený odbor, stranou opatření v rámci 
auditu. Letošní rok tak bude první příležitostí k revizi organizace tohoto útvaru. 
 
  

                                                           
32 ÚPD = územně plánovací dokumentace 
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2.8. KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 
 
Agenda státní správy v oblasti krizového řízení obnáší zejména: 

 plní úkoly pracoviště orgánu krizového řízení města, 

 podílí se na přípravě a zabezpečování varování a vyrozumění osob, jejich evakuace  
a ukrytí, včetně zajištění jejich nouzového přežití, 

 zajišťuje plnění úkolů obranného plánování na území správního obvodu obce s rozšířenou 
působností,  

 zabezpečuje činnost bezpečnostní rady a krizového štábu statutárního města, spolupracuje 
s povodňovými orgány města, 

 rozpracovává vybrané úkoly krizového plánu kraje, 

 připravuje a zabezpečuje plnění úkolů v oblasti hospodářských opatření pro krizové 
stavy, hospodářské mobilizace, regulačních opatření apod., 

 zajišťuje plnění úkolů spojených s ochranou utajovaných informací a zvláštních skutečností, 
vedoucí oddělení je zároveň bezpečnostním ředitelem přímo podřízeným tajemníkovi 
magistrátu, 

 vede evidenci staveb civilní ochrany a staveb dotčených požadavky civilní ochrany na území 
města Pardubic a zabezpečuje údržbu těchto staveb, pokud jsou v majetku města, 

 zabezpečuje skladování, evidenci a ošetřování materiálu civilní ochrany a dalších prostředků 
využitelných v případě vzniku mimořádných událostí, krizových situací apod., 

 seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného ohrožení, s připravenými 
záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva. 

 
Agendu zajišťuje na MmP odbor kanceláře magistrátu, oddělení krizového řízení. 
 
Z celkového počtu 5 pracovních úvazků v oddělení krizového řízení, je na agendy státní správy 
vyčleněno 3,6 úvazku. 
 
Agenda není v rámci benchmarkingu sledována (z důvodu obtížné porovnatelnosti jednotlivých měst, 
těžké zohlednění specifik jednotlivých měst). Stejně tak procesní a personální audit konstatovat 
těžkou porovnatelnost a bylo doporučeno další sledování dané agendy. Proto byla v oddělení využita 
metoda snímkování pracovních pozic (1. pololetí roku 2010). Pro představu přikládáme grafy 
zobrazující rozložení pracovní doby celého oddělení (tedy všech pěti pracovních pozic zahrnutých v 
oddělení). 
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Graf č. 1: Rozložení fondu pracovní doby OKŘ celkem 

 
 
Graf č. 2: Rozložení fondu pracovní doby jednotlivých pracovních pozic OKŘ 

 
 

 
Podrobné snímky každé pracovní pozice byly dále detailně rozebírány a výstupy řešeny s příslušnými 
vedoucími pracovníky. 
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2.9. STÁTNÍ SPRÁVA VE ŠKOLSTVÍ 
 
Agendu zajišťuje odbor komunitních služeb, částečně úsek školství a oddělení ekonomické. Výkon 
agendy zahrnuje zejména zpracování statistických výkazů (o počtu dětí, zahajovací výkazy apod.), 
zajištění a vyplňování dat do školních matrik, zpracování podkladů k rozpisu rozpočtu nákladů na 
vzdělávání (vč. úprav během roku), provedení finančního vypořádání poskytnutých státních 
prostředků a provádění rozborů hospodaření (zejména ve mzdové oblasti). Všechny činnosti jsou 
vykonávány za celý správní obvod – působnost obce s rozšířenou působností (ORP). 

Srovnání v této agendě je provedeno s 10 srovnatelnými městy33 – s počtem škol a školských zařízení 
s právní subjektivitou (právní subjekt může být ZŠ, MŠ, ale i např. školní jídelna nebo školní družina) 
ve správním obvodu v rozmezí 60 až 90 v roce 201034.  

V následujících grafech jsou porovnána data z let 2006 až 2010, data se týkají celého správního 
obvodu. 

Graf č. 1. Počet úvazků v agendě státní správa ve školství 

 

 

Následující dva grafy znázorňují výkonové ukazatele – tedy přepočet počtu škol a školských zařízení 
na jeden pracovní úvazek a přepočet sledovaných parametrů (výkazů) na jeden pracovní úvazek. 

                                                           
33 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Hradec Králové, Chrudim, Kladno, 
Prostějov, Přerov, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín 
34 počet škol a školských zařízení s právní subjektivitou ve správním obvodu, Pardubice, 2010: 78 
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Graf č. 2: Počet škol a školských zařízení s právní subjektivitou připadajících na jednoho zaměstnance 
zajišťujícího výkon státní správy ve školství 

 
 
Graf č. 3: Počet vykazujících míst podle Ústavu pro informace a vzdělávání a součet všech 
zpracovaných statistických výkazů připadajících na jednoho zaměstnance 
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Z obou výkonových grafů vyplývá, že magistrát města je výkonově efektivnější než srovnatelná města. 
Hodnota počtu zařízení na jeden pracovní úvazek je vyšší o 34% než hodnota mediánu srovnatelných 
měst (tedy jeden zaměstnanec Pardubic má na starost více zařízení), v počtu vykazujících míst a 
počtu zpracovaných statistických výkazů na jeden pracovní úvazek jsme výkonnější dokonce o 55%. 

Je otázkou, zda-li je tato efektivita vhodná, udržitelná a městu se vyplácí. Věc bude předmětem 
debaty mezi vedoucím odboru a vedením úřadu.  
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2.10. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
Poznámka: Kromě dále analyzovaných agend sleduje benchmarkingová iniciativa v oblasti životního 
prostředí ještě agendu ochrany přírody a krajiny a agendu rybářství. Obě agendy byly součástí již 
předloženého materiálu: Analýza existujícího modelu výkonu státní správy ve městě Pardubice, 
kapitola 3.2.2.1., resp. 3.2.2.3. 
 

2.10.1. VODOPRÁVNÍ ŘÍZENÍ 
 
Agenda vodoprávního řízení zahrnuje zejména: 

 povolování nakládání s vodami, 

 vyjádření k přípravné a projektové dokumentaci staveb a změnám ve výrobním procesu  
a při úpravě vodních děl, 

 povolování zřízení, změn a zrušení vodních děl, 

 rozhodování o nápravných opatřeních při porušení vodního zákona, 

 rozhodování o zásadách manipulace na vodních dílech, 

 ukládání pokut za porušení povinností v oblasti vodního hospodářství. 
 
Agendu zajišťuje na MmP odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy35 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201036. V následujících grafech jsou porovnána 
data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 1: Počet úvazků v agendě vodoprávní řízení 

 
                                                           
35 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
36 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Počet úvazků v agendě od roku 2007 průběžně klesá, průběh změny úvazků kopíruje medián 
srovnatelných měst. 
 
Graf č. 2: Počet vydaných správních rozhodnutí na jeden pracovní úvazek 

 
 

Výkyv v letech 2007 a 2008 je způsoben přechodnou činností – povolováním starých studní, 
zabezpečeno pracovníkem, se kterým byla na tuto činnost uzavřena dohoda o provedení práce. Tato 
část úvazku (cca 0,5 úvazku) nebyla do benchmarkingového sledování zahrnuta. Od roku 2009 se 
agenda stabilizovala a přibližně odpovídá mediánu ostatních měst (přesněji – v roce 2010 
přesahujeme medián o 7 %). 
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2.10.2. LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 zabezpečení výkonu státní správy v lesním hospodářství, ustanovení a odvolávání lesní stráže, 

 vyjádření k odlesnění lesních pozemků a prohlašování pozemků za pozemky určené k plnění 
funkce lesa, 

 rozhodování v pochybnostech, zda jde o pozemky určené k plnění funkcí lesa, 

 rozhodování o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené 
k plnění funkcí lesa do stanovené výměry lesa (do 1 ha) a o souhlasu k vydání rozhodnutí o 
umístění stavby nebo využití území do stanovené vzdálenosti od okraje lesa (nyní do 50 m),  

 rozhodování o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha nebo o omezení jejich 
využívání pro plnění funkcí lesa a o výši poplatků za odnětí, 

 rozhodování o výjimkách ze zákazu provádět mýtní těžbu v lesních porostech mladších než 
stanovené stáří (nyní 80 let), 

 rozhodování o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře. 
 
Agendu zajišťuje na MmP odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy37 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201038. V následujících grafech jsou porovnána 
data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 3: Počet úvazků v agendě lesního hospodářství 

 

                                                           
37 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
38 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 4: Počet vydaných správních rozhodnutí na jeden pracovní úvazek 

 
 

 
Výrazná změna mezi roky 2008 a 2009 je způsobena částečně změnou metodiky vykazování 
požadovaných dat (změna definice jednotlivých datových polí, „rozmělnění“ původního údaje mezi 
dva nové) a také zjištěním vysokého rozdílu mezi námi a ostatními městy po provedeném auditu 
v roce 2009 – vykazování bylo upřesněno s metodikem agendy, nicméně oprava dat zpětně není 
možná, údaje již nejsou dohledatelné. 
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2.10.3. ODPADY 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 kontrola dodržování povinností při nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech u 
právnických osob, fyzických osob oprávněných k podnikání a obcí, 

 souhlasy k nakládání s nebezpečnými odpady pro původce, který nakládá s odpady do 100 t 
nebezpečného odpadu za rok, 

 souhlasy k upuštění od třídění nebo odděleného shromažďování odpadů pro původce, který 
nakládá s odpady do 100 t nebezpečného odpadu za rok, 

 na žádost původce odpadu podávání návrhů na zařazení odpadu podle katalogu odpadů,  

 evidence odpadů a způsobů nakládání s nimi, autovraků a způsobu jejich zpracování, 

 evidence vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí podle zákona o odpadech, 

 evidence o přepravě nebezpečných odpadů, zařízení k nakládání s odpady, shromažďovacích 
míst nebezpečných odpadů a sběrových míst odpadů a skladů odpadů, 

 pokuty právnickým a fyzickým osobám oprávněným k podnikání za porušení povinností 
stanovených zákonem o odpadech,  

 vyjádření ke zřízení malých zařízení pro biologické zpracování využitelných biologicky 
rozložitelných odpadů, 

 vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady, 

 vyjádření ke zřízení zařízení k odstraňování odpadů. 
 
Agendu zajišťuje na MmP odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy39 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201040.  
 
V následujících grafech jsou porovnána data z let 2008 až 2010. Agenda je sice sledována od roku 
2006, ale do roku 2008 nelze rozlišit data městských obvodů a magistrátu. Agendu lze tedy sledovat 
pouze jako celek za město (viz kapitola 3.2.2.2. již předloženého materiálu: Analýza existujícího 
modelu výkonu státní správy ve městě Pardubice). V této části se zabýváme pouze úvazky magistrátu 
v agendě a sledujeme počet vydaných správních rozhodnutí, které městské obvody nevydávají, 
porovnání s jinými městy je tedy v této části agendy možné. 
 
Přesto, že jsme v počtu úvazků nad mediánem srovnatelných měst (viz graf č. 5), je nutné porovnávat 
výkonnost především dle grafu č. 6, kdy je hodnota Pardubic nad mediánem srovnatelných měst – to 
značí fakt, že při vyšším počtu úvazků máme také v absolutním souhrnu více vydaných správních 
rozhodnutí, v počtu úkonů na úvazek jsme tedy s ostatními městy srovnatelní. 
  

                                                           
39 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
40 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 5: Počet úvazků v agendě odpadů41 

 

Graf č. 6: Počet vydaných správních rozhodnutí na jeden pracovní úvazek 
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2.10.4. OCHRANA OVZDUŠÍ 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 rozhodování o vyměření poplatku, odkladu nebo prominutí části poplatku za znečišťování 
ovzduší u středních stacionárních zdrojů, 

 rozhodování o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší u malých stacionárních zdrojů,  

 evidence oznámení pro střední stacionární zdroje, 

 evidence malých stacionárních zdrojů, 

 ověřování údajů souhrnné provozní evidence u středních stacionárních zdrojů a předává je 
ministerstvu k zajištění evidence o stacionárních zdrojích. 

 
Agendu zajišťuje na MmP odbor životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy42 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201043. V následujících grafech jsou porovnána 
data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 7: Počet úvazků v agendě ochrana ovzduší 

 
 
 
 
 
 

                                                           
42 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
43 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 8: Počet vydaných správních rozhodnutí na jeden pracovní úvazek 

 
 
Menší počet vydaných správních rozhodnutí na jednoho pracovníka je dán specifikem Pardubic a jeho 
chemickým průmyslem, výkon související státní správy v této oblasti tak zahrnuje i úkony, které 
nejsou součástí vykazování benchmarkingu v metrice počet vydaných správních rozhodnutí.   
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2.10.5. ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 rozhodnutí v pochybnostech o tom, že jde o součásti zemědělského půdního fondu a ukládá 
změnu kultury zemědělské půdy na pozemcích do stanovené výměry (do 1 ha), 

 souhlasy k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu do stanovené výměry (do 1 ha),  

 rozhodnutí o odvodech za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu a povoluje odklad 
lhůty k platbě těchto odvodů, 

 souhlasy s vedením trasy nadzemních a podzemních vedení po zemědělských pozemcích, 

 pokuty za nezákonná jednání ve svěřených oblastech působnosti. 
 
Agendu zajišťuje na MmP odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy44 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201045. V následujících grafech jsou porovnána 
data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 9: Počet úvazků v agendě zemědělský půdní fond 

 
 
 
 
 
 

                                                           
44 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
45 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 10: Počet vydaných správních rozhodnutí a souhlasů s vynětím ze ZPF na jeden pracovní 
úvazek 

 
 

Výkonnost Pardubic v agendě zemědělský půdní fond odpovídá srovnatelným městům, v posledních 
třech letech je medián srovnatelných měst i hodnota města Pardubic na stabilní, téměř neměnné 
hodnotě. 
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2.10.6. OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ A VETERINÁRNÍ PÉČE 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 ochrana zvířat proti týrání (např. odebrání týraného zvířete), 

 součinnost se státní veterinární správou. 
 
Agendu zajišťuje na MmP odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy46 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201047. V následujících grafech jsou porovnána 
data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 11: Počet úvazků v agendě ochrana zvířat proti týrání a veterinární péče 

 
 

Jedná se o velmi okrajovou agendu, pro nízký úvazek a pro celkově velmi nízký počet úkonů, které by 
bylo možné porovnávat mezi jednotlivými městy, již není agenda dále rozebírána. 
 
  

                                                           
46 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
47 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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2.10.7. MYSLIVOST 
 
Agenda zahrnuje zejména: 

 zabezpečení výkonu státní správy v myslivosti, ustanovení a odvolávání mysliveckou stráž, 

 vydávání loveckých lístků, 

 rozhodnutí o uznání honitby, registrace vzniku honebního společenstva,  

 evidence honiteb, hospodářů a loveckých psů užívaných pro honitbu, vede statistické 
informace o stavu, chovu a lovu zvěře v honitbách, v případě nesouhlasu držitele honitby 
rozhoduje o plánu chovu a lovu zvěře v honitbě, 

 ustanovení a odvolávání mysliveckého hospodáře, 

 zařazování honiteb do jakostních tříd pro chov zvěře. 
 
Agendu zajišťuje na MmP odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody. 
 
Srovnání v této agendě je provedeno s 8 městy48 – s počtem obyvatel správního obvodu obce 
s rozšířenou působností nad 90 tis. obyvatel v roce 201049. V následujících grafech jsou porovnána 
data z let 2006 až 2010. 
 
Graf č. 12: Počet úvazků v agendě myslivost 

 
 
  

                                                           
48 konkrétně v abecedním (nikoliv v grafech znázorněném) pořadí: Černošice, Frýdek-Místek, Hradec Králové, 
Kladno, Prostějov, Teplice, Uherské Hradiště, Zlín 
49 počet obyvatel správního obvodu obce s rozšířenou působností, Pardubice, 2010: 123 179 
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Graf č. 13: Počet vydaných správních rozhodnutí na jeden pracovní úvazek 

 
 
 
Agenda myslivosti je úvazkově také trvale vyrovnaná, výkonově, v počtu vydaných rozhodnutí na 
jeden pracovní úvazek jsme efektivnější než medián srovnatelných měst, v roce 2010 o 54 %. 

 
 
 
Agenda životního prostředí se řešila v auditu jako celek, v rámci kterého výkonově pod výkonovým 
mediánem nebyla. Při bližším pohledu na její jednotlivé agendy se tak jeví jako možná vhodná akce 
úprava úvazkových poměrů mezi agendami, pokud ovšem nejsou odklony od mediánu způsobeny 
jinými lokálními faktory. Věc bude předmětem zvláštního rozboru a dohody učiněné mezi vedoucím 
úřadu a vedoucím odboru. 
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Tabulka č. 1 k návrhu usnesení č. 1
Návrh dotací z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice
určené ke schválení ZmP

Žadatel IČ Návrh dotace

TJ TESLA Pardubice 00527483 320 000 Kč
Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 25291408 150 000 Kč
IHC Bonfire Střída Pardubice 65669452 55 000 Kč
Krasobruslařský klub Pardubice 48160377 1 150 000 Kč
HC EATON Pardubice a.s. 60112476 6 400 000 Kč
SHK Pardubice 22864539 170 000 Kč
Celkem 8 245 000 Kč



Tabulka č. 2 k návrhu usnesení č. 2
Návrh dotací z Prostředků na nájemné - plavání
určené ke schválení ZmP

Žadatel IČ Návrh dotace

Sport club Plavecký areál Pardubice 15049949 1 100 000 Kč
Plavecký klub Pardubice 70852308 231 000 Kč
Klub potápěčů Pardubice 00527718 170 000 Kč
Klub vodních sportů Pardubice o.s. 27031900 225 000 Kč
Celkem 1 726 000 Kč



Tabulka č. 3 k návrhu usnesení č. 3
Návrh dotací z Prostředků na nájemné při Programu podpory sportu
určené ke schválení ZmP

Žadatel IČ Nájemné Návrh dotace

FK JUNIOR Pardubice 27041549 NP v areálu Ohrazenice čp. 215 198 600 Kč
FK JUNIOR Pardubice 27041549 NP v areálu Ohrazenice čp. 212 78 000 Kč
FK JUNIOR Pardubice 27041549 NP v areálu v ulici K Dolíčku 63 131 200 Kč
1. Házenkářský club Pardubice 65667701 NP garáž V Ráji čp. 2766 32 400 Kč
1. Házenkářský club Pardubice 65667701 * NP budova šaten V Ráji 2766 197 800 Kč
SK DFO Pardubice o.s. 48613967 NP na Letním stadionu Pardubice 226 500 Kč
Pardubická malá kopaná 48159123 NP na Hůrkách, čp. 1823 193 000 Kč
Sportovně střelecký klub TMS Pardubice 65666763 NP v areálu Pod Vinicí 143 300 Kč
Hvězda SKP Pardubice 26650193 NP na Městském atletickém stadionu 259 800 Kč
Basketbalový klub Pardubice o.s. 67441629 NP v Městské basketbalové hale 669 100 Kč
Judoklub Pardubice 26646552 NP v ul. Jana Palacha 324 127 000 Kč
Městský rozvojový fond Pardubice a.s. 25291408 manipulace s palubovou podlahou v ČEZ aréně 750 000 Kč
Celkem 3 006 700 Kč

* ve vlastnictví Nadace pro rozvoj města Pardubic













  
 

FORMULÁŘ č. 2  - Seznam schválených dílčích projektů 
 
1a Seznam schválených DP 
 
Název projektu Název žadatele Celkové způsobilé 

výdaje v Kč 
Z toho dotace v 

Kč 
Cílový OP 

Integrační centrum sociálních aktivit v Pardubicích Česká abilympijská 
asociace o.s. 

58 130 300,00 53 770 527,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Skautské centrum Vinice v Pardubicích Junák – svaz skautů a 
skautek ČR, středisko 
„POLARIS“ Pardubice 

39 694 999,00 36 717 874,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. T.J. Sokol Pardubice I, o.s. 35 600 000,00 29 600 000,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Sportovní areál Dašická   Pardubický kraj 65 000 000,00 43 529 412,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Modernizace sportovního areálu T.J. Sokol Pardubice I. II. 
etapa 

T.J. Sokol Pardubice I, o.s. 5 500 000,00 5 087 500,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Revitalizace Tyršových sadů Statutární město Pardubice 70 000 000,00 64 750 000,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Revitalizace parku na soutoku Labe a Chrudimka Statutární město Pardubice 39 140 000,00 36 204 500,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Multifunkční sportoviště u Univerzity Pardubice Statutární město Pardubice 10 000 000,00 9 250 000,00 ROP NUTS II 
Severovýchod 

Návštěvnické centrum Pardubice EXPLOZE POZNÁNÍ Statutární město Pardubice 152 999 000,00 149 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Centrum materiálového výzkumu Pardubice   Univerzita Pardubice 978 488 774,00 978 488 774,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Univerzitní IT pro vzdělávání a výzkum (UNIT) Univerzita Pardubice 260 000 000,00 260 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 



  
 

Centrum transferu technologií a znalostí Univerzity 
Pardubice 

Univerzita Pardubice 30 000 000,00 30 000 000,00 OP Výzkum a vývoj 
pro inovace 

Platforma památkové péče pro restaurování a obnovu 
(PPP PRO)   

Univerzita Pardubice 20 000 000,00 20 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Centrum pro vzdělávání v dopravě a logistice Univerzita Pardubice 15 000 000,00 15 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj pedagogických a manažerských kompetencí 
zaměstnanců Univerzity Pardubice   

Univerzita Pardubice 8 685 000,00 8 685 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Každý může být šampiónem (inovace výuky sportu 
ve studijních programech Univerzity Pardubice)   

Univerzita Pardubice 14 495 000,00 14 495 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Vytváření vícejazyčného univerzitního prostředí   Univerzita Pardubice 15 776 760,90 15 776 760,90 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

ICT rozvoj zaměstnanců UPa a podpora řízení vzdělávání   Univerzita Pardubice 19 341 094,00 19 341 094,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace studijního programu Ošetřovatelství, oboru 
Porodní asistentka akreditovaného na Fakultě 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice zaměřená 
na zlepšení uplatnitelnosti absolventů   

Univerzita Pardubice 7 227 535,00 7 227 535,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Zdravotnické studijní programy v inovaci   Univerzita Pardubice 15 400 000,00 15 400 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Modernizace a zintenzivnění výuky analytické chemie na 
FChT Univerzity Pardubice  

Univerzita Pardubice 22 000 000,00 22 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace studijních programů "Speciální chemicko-
biologické obory" na Univerzitě Pardubice   

Univerzita Pardubice 19 000 000,00 19 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace studijního programu Historických věd Filosofické 
fakulty a Výtvarných umění Fakulty restaurování 
Univerzity Pardubice   

Univerzita Pardubice 17 785 486,00 17 785 486,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 



  
 

Filosofické centrum   Univerzita Pardubice 8 404 900,00 8 404 900,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Interdisciplinární modul v anglickém jazyce - inovace 
předmětů čtyř humanitních oborů na FF   

Univerzita Pardubice 16 757 340,00 16 757 340,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Východoevropská studia jako součást studijního programu 
Historické vědy    

Univerzita Pardubice 6 597 500,00 6 597 500,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Teritoriálně-jazyková studia románských a slovanských 
jazyků   

Univerzita Pardubice 10 852 900,00 10 852 900,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj oborů komunitní studia a sociální antropologie 
formou vytvoření nových modulů 

Univerzita Pardubice 14 303 990,00 14 303 990,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj a inovace studijních oborů realizovaných na katedře 
anglistiky a amerikanistiky   

Univerzita Pardubice 13 049 500,00 13 049 500,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj aplikované germanistiky a interkulturní 
komunikace   

Univerzita Pardubice 12 849 400,00 12 849 400,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace bakalářského studijního programu Humanitní 
studia   

Univerzita Pardubice 18 495 800,00 18 495 800,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace doktorských studijních programů historických 
oborů   

Univerzita Pardubice 12 505 612,00 12 505 612,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Implementace moderních řídících postupů s akcentem 
na řízení kvality a rozvoj procesního řízení   

Univerzita Pardubice 14 110 390,00 14 110 390,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Rozvoj studijních programů, didaktických metod a 
inovování modelu řízení v oblasti kombinovaného studia   

Univerzita Pardubice 16 320 500,00 16 320 500,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

LEARN (Zvyšování kvality studia bakalářských studijních 
programů na Fakultě elektrotechniky a informatiky 
Univerzity Pardubice zavedením elektronických opor do 
výuky)   

Univerzita Pardubice 14 500 000,00 14 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 



  
 

Inženýrské vzdělávání jako interakce teorie a praxe  Univerzita Pardubice 14 800 000,00 14 800 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Restaurátoři pro evropskou praxi - Inovace bakalářského 
studijního programu Fakulty restaurování   

Univerzita Pardubice 19 600 000,00 19 600 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace bakalářských studijních programů Fakulty 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice   

Univerzita Pardubice 19 938 653,34 19 938 653,34 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace magisterských studijních programů Fakulty 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice   

Univerzita Pardubice 16 104 000,00 16 104 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

STUDY (Inovace bakalářských studijních programů 
Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice 
zvyšováním jazykových kompetencí zaměstnanců FEI a 
zavedením studijních opor v AJ do výuky)   

Univerzita Pardubice 15 500 000,00 15 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace výuky studijních oborů "Ekonomika a management 
chemických a potravinářských podniků" na Univerzitě 
Pardubice 

Univerzita Pardubice 14 500 000,00 14 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace výuky chemického a procesního inženýrství a 
ochrany životního prostředí na FCHT Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 15 000 000,00 15 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace teoretických a praktických předmětů vyučovaných 
Ústavem organické chemie a technologie v bakalářském a 
magisterském studijním programu 

Univerzita Pardubice 12 000 000,00 12 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

OSYPOSY Univerzita Pardubice 12 000 000,00 12 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Pardubice – město elektromobility České vysoké učení 
technické v Praze – Fakulta 
elektrotechnická 

20 000 000,00 20 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Tvorba metodiky Full Cost na univerzitě Pardubice Univerzita Pardubice 10 000 000,00 10 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

PLATFORMY Univerzita Pardubice 30 500 000,00 30 500 000,00 OP Vzdělávání pro 



  
 

konkurenceschopnost 
Partnerství FES-UPa v terciárním vzdělávacím prostředí Univerzita Pardubice 13 090 000,00 13 090 000,00 OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
Rozvoj spolupráce akademické a aplikační sféry Univerzita Pardubice 30 000 000,00 30 000 000,00 OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 
Start ve vědě a výzkumu – Příprava začínajících vědeckých 
pracovníků a nadaných studentů elektrotechniky a 
informatiky pro vědecké-výzkumnou práci 

Univerzita Pardubice 10 050 000,00 10 050 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Vzdělávání výzkumných a vývojových pracovníků na FES 
UPa 

Univerzita Pardubice 14 129 283,00 14 129 283,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Tým odborníků pro výzkum a vývoj v dopravě Univerzita Pardubice    40 000 000,00    40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Podpora vytváření kvalitního výzkumného týmu 
v humanitních vědách a jeho zapojení do mezinárodních 
badatelských sítí 
 

Univerzita Pardubice 35 000 000,00 35 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Grant Office - cesta k úspěšným projektům Univerzita Pardubice 25 000 000,00 25 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

SCHOLAR Univerzita Pardubice 15 500 000,00 15 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

POSTA Podpora stáží a odborných aktivit při inovaci 
terciálního vzdělávání na DPJP a FEI Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 29 000 000,00 29 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Výzkumný tým pro pokročilé nekrystalické materiály Univerzita Pardubice 40 000 000,00 40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Vědeckovýzkumný tým Centra znalostní společnosti 
TEAM-CZS 

Univerzita Pardubice 13 090 000,00 13 090 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Věda pro papírové artefakty Univerzita Pardubice 19 000 000,00 19 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Tvorba vědeckého týmu pro pokročilou analýzu tkání a 
buněk 

Univerzita Pardubice 40 000 000,00 40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 



  
 

Inovace studijních programů Fakulty ekonomicko-správní 
Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 25 000 000,00 25 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace studijních programů a internacionalizace Fakulty 
zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 17 800 000,00 17 800 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace a modernizace výuky fyzikální chemie ve 
studijních programech Univerzity Pardubice 

Univerzita Pardubice 24 000 000,00 24 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Inovace a interdisciplinární propojení výuky v oblastech 
energetických materiálů a realizace staveb 

Univerzita Pardubice 12 000 000,00 12 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Idea univerzity Univerzita Pardubice 15 500 000,00 15 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Efektivní bakalářské vzdělávání v inovovaném studijním 
programu Dopravní technologie a spoje 

Univerzita Pardubice 19 600 000,00 19 600 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

DOCEO PRO CULTURA – Inovace vzdělávacích procesů 
Fakulty restaurování   

Univerzita Pardubice 35 000 000,00 35 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Integrace a inovace výuky v rámci studijních programů 
realizovaných na Univerzitě Pardubice (IN2) 

Univerzita Pardubice 55.000.000,00 55.000.000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Unicom - Inovace integrované koncepce jazykového 
vzdělávání k zajištění kvality, podpory excelence a 
internacionalizace 

Univerzita Pardubice 43.000.000,00 43.000.000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Záchranářem na Univerzitě Pardubice Univerzita Pardubice 11 500 000,00 11 500 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Vědecký tým v oboru dopravy a logistiky Univerzita Pardubice 20 000 000,00 20 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Posílení excelentních týmů na Univerzitě Pardubice Univerzita Pardubice 75 000 000,00 75 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

SYNERGY IN  
(DATA ANALYSIS & INTERPRETATION) 

Univerzita Pardubice 40 000 000,00 40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

Univerzita Pardubice a kampus bez bariér Univerzita Pardubice 40 000 000,00 40 000 000,00 OP Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost 

 



Příloha č. 1 
 
Náklady odsouhlasené Komisí pro architekturu a urbanismus v Programu MPR (v Kč) 
Č. Kult. památka Celk. nákl. Podíl města Podíl státu Podíl vlastníka 
1. Kostel Zvěst. Panny Marie  289 969,00   57 994   20%  66 000   23% 165 975,00  57% 
2. Bartolomějská 116  138 447,00   27 689   20%  22 000   16%   88 758,00  64%   
3. Pernštýnské náměstí 57  235 477,00   47 095   20%  38 000   16% 150 382,00  64%  
4. Zelenobranská 73  436 539,16   87 308   20%  71 000   16% 278 231,16  64% 
5. Pernštýnské náměstí 48  391 980,14   78 397   20%  63 000   16% 250 583,14  64%  
6. Torzo zdi Císař. mlýna  273 465,66   54 694   20%  44 000   16% 174 771,66  64% 
7. Kostel sv. Bartoloměje  374 320,58 194 320   52%  85 000   23%   95 000,58  25% 
8. Zelenobranská 69    66 696,00   13 339   20%  11 000   16%   42 357,00  64% 
           Celkem                          2 206 894,54    560 836             400 000           1 246 058,54   
 
 
Zdůvodnění návrhu 
 
Navržená finanční částka ze státního rozpočtu je rozdělena mezi vlastníky matematickou 
formou, vycházející z limitů podílů stanovených Zásadami a podílu prací spojených se 
zachováním a obnovou souhrnné památkové podstaty kulturní památky. Vzorec přepočítacího 
koeficientu podílu státu: kvóta : podíl státu dle Zásad = 400 000 : 1 236 306 = 0,3235 
 
Podíl města je u sedmi akcí navržen ve výši 20% z celkových nákladů obnovy.      V nově 
navrhované tabulce nákladů obnovy kult. památek došlo k následujícím změnám: 
 

- u akce č. 5 a 6 došlo ke snížení celkových nákladů obnovy 
 

- u akce č. 7 bylo na základě žádosti Arciděkanství Pardubice navrženo zvýšení 
příspěvku města na částku 194 320 Kč. Náměstek František Brendl seznámil s tímto 
požadavkem vedení města na poradě vedení dne 11.4.2011 

 
 



 

  Strana 1 (celkem 4)
   

Příloha návrhu usnesení č. 1, zpráva č. 16, ZmP 10. 5. 2011 

 
STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
 
 
 

Dodatek č. 2 ke zřizovací listině 
 
 
Zastupitelstvo města Pardubic v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), v platném znění, dále v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a dále na základě usnesení  
č. xxxx Z/2011 ze dne 10. 5. 2011  
  

 
vydává dodatek č. 2 ke zřizovací listině ze dne 30. 10. 2009 

 
 

příspěvkové organizace 
Sociální služby města Pardubic 

 
 

v tomto znění: 
 
 

Čl. I 
 

1. Článek III. Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti se mění a nově zní takto:  
 
Sociální služby města Pardubic je příspěvkovou organizací Statutárního města Pardubice vystupující 
v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucí. 
 
Sociální služby města Pardubic se nečlení na jednotky, které by vystupovaly v právních vztazích 
vlastním jménem. 
 
Organizační složky organizace nemají právní subjektivitu a jsou jimi:   
 
• Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice. 
• Domov pro seniory Dubina Pardubice. 
• Denní stacionář Slunečnice Pardubice. 
• Pečovatelská služba Pardubice a obcí Pardubicka s Linkou sociální pomoci se základním 

sociálním poradenstvím. 
 
Sociální služby města Pardubic je organizace zřízená k poskytování sociálních služeb, která  
v zařízeních podle § 34 odst. 1, písm. b), e), f) zákona č. 108/2006 Sb. zajišťuje v hlavním předmětu 
činnosti služby sociální péče podle § 40, 44, 46, 49, 50 zákona č. 108/2006 Sb. podrobně vymezené 
takto: 
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1. Sociální služby pobytové poskytované domovy pro seniory jsou určeny a to: 
• v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice: 

- pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Jedná se o osoby, které nejsou schopny se  
o sebe postarat ve svém přirozeném prostředí, a to ani za využití podpory rodinných příslušníků  
a pečovatelské služby. Služba je poskytována zájemcům přednostně s trvalým pobytem v okrese 
Pardubice, 

• v Domově pro seniory Dubina Pardubice: 
- pro seniory od 65ti let se sníženou pohyblivostí, sníženou schopností sebeobsluhy či zdravotního 

postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc, která jim nemůže zajištěna členy jejich 
rodiny, pečovatelskou službou ani jinými službami sociální péče. Služba je poskytována 
přednostně uživatelům s trvalým pobytem v okrese Pardubice. 

 
2. Sociální služby pobytové poskytované domovy se zvláštním režimem jsou určeny: 

• v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice: 
- pro osoby s chronickým duševním onemocněním od 40 let, kteří mají sníženou soběstačnost 

z důvodu chronického duševního onemocnění, zejména schizofrenie, schizofrenní poruchy  
a poruchy s bludy, poruchy nálad a organické duševní poruchy (různé typy demencí), jejichž 
situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba je poskytována přednostně 
uživatelům s trvalým pobytem v Pardubickém kraji. 

 
3. Sociální služby pobytové - odlehčovací služby jsou určeny: 

• v Domově pro seniory U Kostelíčka Pardubice:   
- pro osoby s chronicky duševním onemocněním s organickou duševní poruchou (různé typy 

demencí), kteří dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné 
fyzické osoby,  

- pro seniory, kteří mají sníženou soběstačnost, dosáhli věku 60 let a jejichž zdravotní či sociální 
situaci vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. 

 
U obou cílových skupin se jedná o osoby, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném domácím 
prostředí. Cílem služby je poskytnout pečující osobě nezbytný odpočinek. 
 
4. Sociální služby ambulantní poskytované pečovatelskou službou a denním stacionářem 

jsou určeny: 
• v Pečovatelské službě Pardubice: 

- pro seniory, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, nebo trpí stařeckou, Alzheimerovou nemocí nebo 
ostatní demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby podle vyjmenovaných úkonů 
poskytované pečovatelskou službou.  

 
• v Denním stacionáři Slunečnice Pardubice: 

- pro osoby s kombinovaným postižením, mentálním postižením a zdravotním postižením 
z Pardubického kraje od 9 let, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu kombinovaného 
postižení, mentální retardace a zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou 
pomoc jiné fyzické osoby poskytované v denním stacionáři. 

 
5. Sociální služby terénní poskytované Pečovatelskou službou Pardubice jsou určeny: 
- pro osoby se zdravotním postižením, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost 

z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, 
služba se poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech uživatelů podle vyjmenovaných úkonů, 
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- pro rodiny s dítětem/dětmi, které se ocitly v nepříznivé situaci z důvodu zdravotního stavu, 
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby,  

- pro seniory, bez omezení věku, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postižení, nebo trpí stařeckou, Alzheimerovou nemocí nebo 
ostatní demencí, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby, služba se poskytuje ve 
vymezeném čase v domácnostech uživatelů podle vyjmenovaných úkonů. 

 
Tyto cílové skupiny jsou ohroženy sociálním vyloučením a k tomu, aby zůstaly součástí společenství  
a mohly se podílet na společenském životě, potřebují podporu pečovatelské služby. 
 
Poskytování sociálních služeb zahrnuje tyto činnosti: 

• v pobytových sociálních službách 
- poskytnutí ubytování 
- poskytnutí stravy 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- aktivizační činnosti 
- základní sociální poradenství 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
- zajištění zdravotní péče 
- poskytnutí ošetřovatelské a rehabilitační péče 
- zajištění úschovy cenných věcí a finančních prostředků klientů, kteří o jejich převzetí požádají při 

nástupu nebo během pobytu  
- fakultativní činnosti pro uživatele 
 

• v ambulantních službách denního stacionáře 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- poskytnutí stravy 
- výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti 
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 
- sociálně terapeutické činnosti 
- základního sociálního poradenství 
- pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí 
- fakultativní činnosti pro uživatele 
 

• v terénních a ambulantních službách pečovatelské služby 
- pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu 
- pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu 
- poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy 
- pomoc při zajištění chodu domácnosti 
- zprostředkování kontaktů se společenským prostředím 
- základní sociální poradenství 
- fakultativní činnosti pro uživatele 
 
6. Dále je zajišťováno: 
- výkon ekonomické, provozní a administrativní činnosti včetně správy movitého i nemovitého 

majetku ve vlastnictví Statutárního města Pardubice a nakládání s ním v souladu se zřizovací 
listinou, stravovací služby pro vlastní zaměstnance v rozsahu potřebném pro naplnění hlavního 
účelu a hlavního předmětu činnosti Sociálních služeb města Pardubice, 



 

  Strana 4 (celkem 4)
   

- podmínky pro výkon praktické výuky středním a vysokým školám se sociálním případně 
zdravotnickým zaměřením a praktické výuky pracovníků v sociálních službách, 

- plnění dalších povinností v souladu s  platnými právními předpisy v oblasti sociálních služeb. 
 
 

 
Čl. II 

 
1. Ostatní ujednání zřizovací listiny, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.  

Tento dodatek č. 2 ke zřizovací listině nabývá platnosti dnem schválení Zastupitelstvem města 
Pardubic. Účinný je od 1. června 2011. 

 
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí zřizovací listiny.  
 
 
 
V Pardubicích dne:  

 
 
 
 
 
 

 
MUDr. Štěpánka Fraňková 
primátorka města  
 



Kupní smlouva 
( dle  § 409 a násl. obchodního zákoníku) 

 
 
 
prodávající Statutární město Pardubice 

se sídlem 530 21  Pardubice, Pernštýnské nám. 1 
zastoupené : 
MUDr. Štěpánkou Fraňkovou, primátorkou města 
IČ: 00 27 40 46  DIČ: CZ 27 40 46 
bankovní spojení: Komerční banka Pardubice 
č.ú. 326-561/0100 

 
 
a 

 
 
kupující  Služby města Pardubic a.s. 

se sídlem 530 02  Pardubice, Bílé předměstí, Hůrka 1803 
zastoupená : 
Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva a.s. 
IČ: 25 26 25 72  DIČ: CZ 25 26 25 72 
bankovní spojení: Citibank Europe plc, pobočka Pardubice 
č.ú. 25 01 42 01 09/2600 
firma zapsána v OR KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 1527 

 
 
 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce  a roku tuto kupní smlouvu: 
 
 
 

1) Předmět koupě  
 
Předmětem koupě jsou obrubníky žulové KS 3, v celkovém množství 160 běžných metrů, 
dále jen (bm), netříděné, vyčištěné, uložené na skládce Služeb města Pardubic a.s., jejichž 
vlastníkem je prodávající.  
 
Prodávané množství 160 bm žulových obrubníků KS 3 bude zváženo a zjištěná váha 
odečtena z evidence zásob uložených na skládce. 
 
Prodávající prodává obrubníky žulové KS 3 a kupující je za podmínek dále sjednaných 
touto smlouvou kupuje a přejímá do svého vlastnictví 
 
Kupující se stává vlastníkem obrubníků  žulových KS 3 úplným zaplacením kupní ceny 
podle článku 2. této smlouvy. 

 
 
 

2) Kupní cena, fakturace a úhrada kupujícím 
 



Jednotková cena byla sjednána dohodou na 396,- Kč / běžný metr (dále jen bm). včetně 
DPH. 
 
Celková kupní cena za 160 bm obrubníků žulových KS 3, za jednotkovou cenu 198,- 
Kč/bm činí: 31 680,- Kč /slovy: třicetjednatisícšestsetosmdesát korun českých/, včetně 
DPH. 

 
Splatnost faktury  vystavené prodávajícím je 14 dnů od doručení kupujícímu. 

 
Pro případ pozdní úhrady smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za 
každý i započatý den prodlení, kterou se zavazuje kupující uhradit prodávajícímu, pokud 
bude kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny dle této smlouvy. 

 
 
     3) Ostatní ujednání 

 
Stav žulových obrubníků je kupujícímu znám a v tomto stavu je kupuje a přejímá. 
 
Veškerá ujednání této smlouvy považují obě smluvní strany za „ podstatné “, při  
jejich neplnění lze jednostranně odstoupit od této smlouvy a to bez uplatňování  náhrady 
škody druhou stranou. 

 
V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran § 409 a násl. obchodního zákoníku 
č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 
Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je 
vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž  dva obdrží kupující a dva prodávající. Každý 
stejnopis má platnost originálu  

  
Prodávající i kupující souhlasí s obsahem této smlouvy v plném rozsahu, na důkaz 
připojují své podpisy. 
 
 
V Pardubicích dne 
 

 
Prodávající     Kupující 
 
 
 
MUDr. Štěpánka Fraňková              Ing. Lea Tomková 
primátorka města    místopředsedkyně představenstva a.s. 



Obecně závazná vyhláška č.   /2011, o regulaci provozování výherních hracích přístrojů 1 

PŘÍLOHA USNESENÍ 
 

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE  
ZASTUPITELSTVO MĚSTA  
 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.    /2011 

 
O REGULACI PROVOZOVÁNÍ VÝHERNÍCH HRACÍCH PŘÍSTROJŮ  

 
 

Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne ……. usnesením č. ….. Z/2011 usneslo 
vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů, v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 
 
 

Čl. 1 
 

1. Výherní hrací přístroje lze na území městského obvodu Pardubice I, území městského 
obvodu Pardubice II, území městského obvodu Pardubice III a městského obvodu Pardubice 
V provozovat pouze na těchto místech vymezených rozhodnutím nebo opatřením 
stavebního úřadu: 

 
 
Městský obvod Pardubice I 
 
1.  U Divadla 620 

Č.j. SÚ 4175/92/Ján/Pe dne 18. 12. 1992 
 
2.  Štrossova 1338 

Č.j. SÚ 1558/04-Ba ze dne 22. 12 . 2004 
 
3.  nám. Jana Pernera 217 

vinárna s VHP v předsálí bývalého kina, nádraží ČD 
 
4.  Štefánikova 672 *) 
 
5.  nábř. Závodu Míru 2693 

Č.j. ÚMOI/3847/2008-SÚ 
 
6.  Labská 15 *) 
 
7.  Afi Palace, Masarykovo náměstí 2799 
 
8.  Třída Míru 302 

Č.j. OŽP SÚ 537/92/Sa dne 7. 5. 1992 
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9.  nábř. Závodu Míru 1898 
Č.j. OSS 4495/00/2980/3427/01/Ma dne 20. 11. 2001 
 

 
10.  Smilova 310 

Č.j. SÚ 547/03-To dne 9. 9. 2003 
 
11.  Štrossova 277 

Č.j. ÚMOI/2640/2007-SÚ dne 25. 6. 2007 
 
12.  Sladkovského 507 

Č.j. ÚMOI/2109/2007-SÚ dne 13. 6. 2007 
 
13.  Husova 106 

Č.j. ÚMOI/4678/2007-SÚ dne 19. 12. 2007 
 
14.  Sladkovského 346 

Č.j. SÚ 3540/06-Sk dne 11. 5. 2006 
 
15.  Štrossova 167 

Č.j. OSS 1027/1445/3148/01/Ma dne 30. 10. 2001 
 
16.  Anenská 2641 

Č.j. ÚMOI/3297/2007-SÚ dne 28. 8. 2007 
 
17.  Jindřišská 276 

Č.j. ÚMOI/3600/2008-SÚ 
 
18.  Nerudova 879 *) 
 
19.  Smilova 500 

Č.j. OŽP SÚ 47/92/Jež dne 7. 2. 1992 *) 
 
20.  Palackého tř. 578 

Č.j. OSS 3113/99/Ma dne 11. 10. 1999 
 
21.  třída Míru 62 

Č.j. OSS 3035/536/02/Ma dne 15. 4. 2002 
 
22.  Pernerova 444 

Č.j. ÚMOI/3849/06-To-SÚ dne 17. 5. 2006 
 
23.  Smilova 335 

Č.j. T 186/96/192/3359/4869/Ma 
 
24.  Palackého třída 248 

Č.j. ÚMOI/2438/2009-SÚ 
 
25.  třída Míru 67 

Č.j. SÚ 1492/05-Ba dne 3. 4. 2006 
 



Obecně závazná vyhláška č.   /2011, o regulaci provozování výherních hracích přístrojů 3 

26.  třída Míru 111 
Č.j. ÚMOI/3415/06-Ba-SÚ dne 29. 5. 2006 

 
27.  Smilova 327 

Č.j. OSS 1149/1999/Ján dne 5. 5. 1999 
 
28.  Palackého tř. 2755 

Č.j. SÚ 587/03-To dne 15. 9. 2003 
 
29.  třída Míru 112 

Č.j. OSS 3711/99/To dne 26. 10. 1999 
 

30.  17. listopadu 519 
Č.j. OSS 965/01/1833/Ka dne 11. 7. 2001 

 
31.  Karla IV. 2749 

Č.j. SÚ 1506/05-To dne 12. 12. 2005 
 
32.  Masarykovo nám. 2633 

Č.j. OSS 2498/00/Ma dne 6. 11. 2000 
 
33.  Bratranců Veverkových 566 

Č.j. ÚMOI/4015/2007-SÚ dne 6. 11. 2007 
 
34.  Bělobranské nám. 9 

Č.j. ÚMOI/2602/2007-SÚ dne 31. 10. 2007 
 
35.  nám. Jana Pernera 217, hala nádraží ČD 

povoleno drážním SÚ 
 
36.  třída Míru 68 

Č.j. SÚ 2604/06-To dne 13. 3. 2006, SÚ 35/03-To ze dne 3.2.2003 
 
37.  Štrossova 127 

Č.j. UMOI/2965/2008-SÚ-To-3 ze dne 6. 8. 2008 
 
38.  Palackého 2020 

Č.j. OSS 4404/98/Ma ze dne 6. 1. 1999 
 
*) Jedná se o provozovny se zvláštním provozním režimem (do 6 ks výherních hracích přístrojů) 
 
 
 
Městský obvod Pardubice II 
 
1.        Npor. Eliáše 388 
           Č.j. OSS 601a/2001/To ze dne 26. 4. 2001 
 
2.        U Josefa 119 *) 
           Č.j. OŽP SÚ 2164//92/Uh ze dne 13. 10. 1992 
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3.        Bělehradská 479 
           Č.j. OSS  161/657/01/Hk ze dne 3. 4. 2001 – Herna Na Pergole 
 
4.        Bělehradská 479 
           Č.j. 05405/06 ze dne 16. 5. 2006 – Herna-bar Na Pergole 
 
5.        Bělehradská 480 
           Č.j. T48/92/93/Uh ze dne 11. 2. 1993 
 
6.        Bělehradská 554 
           Č.j. 00984/09/SÚ/Vbe ze dne 23. 2. 2009 
 
7.        Jiřího Tomana 516 
           Č.j. T299/91/Ko/3085/00/158/01/Ma ze dne 8. 2. 2001 
 
8.        Jiřího Tomana 277 
            herna Polabí 
 
9.        Gagarinova 543 *) 
           Č.j. T148/97/4084/00/Ma ze dne 18. 12. 2000 
 
10.      K Cihelně  4 *) 
           Č.j. OSÚ SSO 4004/92/93/Pet/Mu ze dne 19. 7. 1993 
 
11.      Odborářů 346 
           Č.j. SÚ 188/123/04/Du ze dne 23. 4. 2004 
 
12.      Ohrazenická 323 
           Č.j. SSO 2511/00/92/01/Ma ze dne 26. 1. 2001 
 
13.      Ohrazenická 310 
           Č.j.  SSO 2425/00/To ze dne 22. 8. 2000 – herna-bar Bufalo 
 
14.      Ohrazenická 310 *) 
           Č.j.  OSS 4824/99/Ma ze dne 19. 1. 2000 –vinárna + herna Ptačí klec 
 
15.      Ohrazenická 310 
           Č.j. 00795/09/SÚ/Vbe ze dne 10. 2. 2009 – bar Rosignano 
 
16.       Lonkova 556 *) 
            Č.j. OSÚ SSO T 67/93/Jež/Mu ze dne 23. 9. 1993 
 
17.       Lidická 549  
           Č.j. 209-04898/09/SÚ/VDu ze dne 4. 9. 2009 
 
18.       Kpt. Bartoše 454  
           Č.j. 110-02895/10/SÚ/Vdu ze dne 30. 4. 2010 
 
*) Jedná se o provozovny se zvláštním provozním režimem (do 6 ks výherních hracích přístrojů) 
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Městský obvod Pardubice III 
 
1. Jana Zajíce 982  (budova občanské vybavenosti Dubina – centrum) 

Č.j.: ST/3247/09/Mr - 10 ze dne 6.1.2010 (kavárna a cukrárna vedle sázkové kanceláře 
Fortuna, provozovatel Endl s.r.o.)   
č.j. ST/3715/09/Mr - 5 (Snack bar naproti restauraci, provozovatel Ilex Hramat s.r.o.) 
 

2. Dašická 1796  (budova občanské vybavenosti na rohu ulic Dašická a Spojilská, sídlo spol. Ilex 
Hramat s.r.o.) 
Č.j.:  T 279/86/97/Uh ze dne 1.12.1997 

 
3. Na Drážce 1810 (Jolly Joker bar u Galanty) 

Č.j.: ST/220-05/322/Chu-6/kr ze dne 12.8.2005 
 
4. Erno Košťála 990 (herna a bar Typos  vedle Domu barev) 

Č.j.: ST/2946/06/398/Chu-ro ze dne 16.2.2007 
 
5. Jana Zajíce 714 (herna Ventura nad restaurací U Maxe a prodejnou kol) 

Č.j.: T 89/1996/Ján 
OSS/4277/98/1065/99 ze dne 9.6.1999 
 

6. Jana Zajíce 716 (bar a herna Palmička - naproti zastávce MHD Dubina – centrum) 
Č.j.: ST/110-04/Chu-5/kr ze dne 31.5.2004 
 

7. Hůrka 1039   
Budova č.p. 1039 na st.p.č. 3515/7 v k.ú. Pardubice 

 
8. Spojilská 1711 (restaurace Slovan) 

Č.j.: ST/3567/09 
 
9. Na Drážce 1584 *)  (restaurace Galanta) 
 
10. Na Hrázi 190 *)   (restaurace Garáž) 
 
11. Jana Zajíce 714 *)  (restaurace U Maxe) 
 
*) provozovny se zvláštním provozním režimem (nejedná se o herny, max. 6 ks výherních hracích přístrojů) 
 
 
Městský obvod Pardubice V 
 
1.  Nám. Dukelských hrdinů 2551 
 
2.  Jana Palacha 471 
 Č.j. 2352/09/SÚ/Chu ze dne 16. 6 .2009 
 
3.  Jana Palacha1422 
 
4.  V Ráji 311 
 Č.j. OSÚ SSO 2829/93/94/Me ze dne 14. 7. 1994 
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5.  Josefa Ressla 2645 
 
6.  Pražská 733 
 Č.j. OSS 720/1999/To ze dne 9. 4. 1999 
 
7.  Devotyho 2452 
 
 
8.  Jana Palacha 1297 
 Č.j. 7842/08/SÚ/Chu ze dne 29. 12. 2008 
 
9.  Jana Palacha 1784 
 Č.j. SÚ/73/2005/Ch ze dne 13. 4. 2005 
 
10.  Jana Palacha 511 
 
11.  Jana Palacha 304 
 Č.j. 6284/09/SÚ/Chu ze dne 5. 1. 2010 
 
12.  Staňkova 1380 
 
13.  Kpt. Nálepky 240 
 Č.j. 754/07/SÚ/Jed ze dne 28. 3. 2007 
 
14.  Nemošická 1163 
  
15.  K Višňovce 1560 
 Č.j. OSÚ 3531/97/Ma/50/98/446/98 ze dne 13. 3. 1998 
  
16.  Jana Palacha 557 
 Č.j. 612/09/SÚ/Chu ze dne 18. 2. 2009 
 
17.  K Dolíčku 12 
 
18. Jana Palacha 471 
 Č.j. 1615/09/SÚ/Chu ze dne 6. 5. 2009 
 
19.  Teplého 1375 
 Č.j. 6361/09/SÚ/Chu 
 
 
2. Území městského obvodu Pardubice I, území městského obvodu Pardubice II, městského 
obvodu Pardubice III a městského obvodu Pardubice V je vymezeno obecně závaznou 
vyhláškou č. 12/2006, Statut města (v čl. 1 odst. 2). 
 
3. Čas provozování výherních hracích přístrojů není omezen. 
 
4. Na území dalších městských obvodů mimo uvedené v prvním odstavci tohoto článku není 
provozování výherních hracích přístrojů omezeno. 
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Čl. 2 
 

1. Výherní hrací přístroje, jejichž provozování bylo povoleno na území městského obvodu 
Pardubice I, území městského obvodu Pardubice II, městského obvodu Pardubice III a 
městského obvodu Pardubice V před nabytím účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze 
provozovat po dobu platnosti vydaného povolení i na místě neuvedeném v čl. 1 odst. 1. 
 
2. Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o regulaci provozování výherních hracích přístrojů. 
 
3. Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Štěpánka Fraňková      Mgr. Jindřich Tauber 
primátorka        náměstek primátorky 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE 
MAGISTRÁT MĚSTA 
ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU 

Zápis 
 

ze VII. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, 
 

které se konalo dne 10. 5. 2011 od  14:00 hodin 
 

ve Společenském sále budovy radnice Pardubice 
 
Přítomni:             37 členů zastupitelstva  
 
Omluveni:      2 členové zastupitelstva 
 
Neomluveni:      - 
 

J e d n á n í 
 

VII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic zahájila a řídila Štěpánka  F r a ň k o v á,  primátorka 
města. Úvodem přivítala všechny přítomné, z celkového počtu 39 členů zastupitelstva bylo na počátku 
zasedání přítomno 35 členů. V průběhu zasedání se dostavili další 2 členové zastupitelstva města. 
 
 
Pracovní předsednictvo  bylo navrženo a schváleno v tomto složení:  

(pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
- Štěpánka  F r a ň k o v á 
- Jindřich  T a u b e r 
- Martin  B í l e k 
- František  B r e n d l 
- Jiří  R o z i n e k 
 
 
Návrhová komise  byla navržena a schválena v tomto složení: 

(pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
- Jiří  L e j h a n e c 
- Jiří  K o m á r e k 
- Milan  K o š a ř 
 
 
Ověřovateli zápisu z VI. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Václav  S n o p e k 
- Jakub  R y c h t e c k ý 
 
 
Písemné připomínky nedošly. Zápis z VI. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byl na základě 
vyjádření ověřovatelů  s c h v á l e n . 
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Ověřovateli zápisu ze VII. zasedání Zastupitelstva města Pardubic byli jmenováni: 
- Pavel  S t u d n i č k a 
- Miroslav  B a ť a 

___________________________________________ 
 

I. 
Schválení programu zasedání 

 
 
Program VII. řádného zasedání Zastupitelstva města byl schválen takto: 
 
1. Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání Zastupitelstva města Pardubic 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
  
2. Převody a prodeje nemovitostí 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Vladimíra Pilná, odbor majetku a investic  
  
3. Dopady úplné centralizace a decentralizace agendy stavebního úřadu, sociálních věcí a 
přestupků a doplnění analýzy systému výkonu státní správy 
P: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z: tajemníci ÚMO,   
     Martin Růžička, tajemník magistrátu  
  
4. Dotace na nájemné nebytových prostor z prostředků při Programu podpory volného času 
P: Josef Kubát, předseda komise pro výchovu a vzdělávání  
Z: Petra Šnejdrová, odbor komunitních služeb  
  
5. Dotace z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice, Prostředků na nájemné - plavání a 
Prostředků na nájemné při Programu podpory sportu 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Kazimír Svoboda, odbor komunitních služeb  
  
6. Žádost Fotbal Pardubice a.s. o prominutí dluhů 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Jana Koblížková, odbor majetku a investic  
  
7. Žádosti o dotace - EU Peníze školám 
P: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Petra Šnejdrová, odbor komunitních služeb  
  
8. Nabídka na odkoupení objektů v areálu Milheimova ul. 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Alena Karešová, odbor majetku a investic  
  
9. Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek 
P: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z: Hana Laňarová, odbor majetku a investic  
     Vanda Majerová, odbor majetku a investic  
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10. Dostihový spolek a.s. - Dodatek č. 1 k Dohodě o podřízenosti 
P:   Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z:  Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
      Petra Dvořáková, odbor ekonomický  
      Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
11. Problematika Dostihového spolku a.s. 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Petra Dvořáková, odbor ekonomický  
    Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
12. Podpora města projektům IPRM - Junák - svaz skautů a skautek ČR a Česká abilympijská 
asociace, o.s. 
P: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Václav Brož, vedoucí ekonomického odboru  
     Petra Dvořáková, odbor ekonomický  
     Aleš Berka, odbor ekonomický  
  
13. IPRM "Přitažlivé město" 
P:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
      Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z:  Aleš Berka, odbor ekonomický  
  
14. Podání žádosti o dotaci 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Kateřina Sedláčková, odbor ekonomický  
  
15. Program regenerace městské památkové rezervace na rok 2011 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: Blanka Doležalová, odbor ekonomický  
  
16. Dodatek ke zřizovací listině p.o. Sociální služby města Pardubic 
P:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Silvie Panchártková, odbor komunitních služeb  
  
17. Záměr zřízení ZUŠ Statutárním městem Pardubice 
P:  Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Z: Ivana Liedermanová, vedoucí odboru komunitních služeb  
  
18. Smlouva o prodeji materiálu - žulových obrubníků 
P:  Martin Bílek, náměstek primátorky  
Z:  Vladimír Bakajsa, vedoucí odboru dopravy  
  
19. Ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech 
P:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z:  Jiří Kyncl, odbor kanceláře magistrátu  
  
20. Změna vyhlášky o regulaci výherních hracích přístrojů 
P:  Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Z:  Radim Vávra, odbor kanceláře magistrátu  
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21. Dodatek k akcionářské smlouvě HC EATON 
P:  Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Z: Ing. Miroslav Čada, odbor ekonomický  
Ing. Miroslav Čada, odbor ekonomický  
  
22. Spolufinancování projektu obnovy hospodářských budov v areálu Zámku Pardubice 
P: František Brendl, náměstek primátorky  
Z: František Brendl, náměstek primátorky  
  
23. Změna obsazení v Radě města Pardubic 
P:  Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
Z:  Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
  
24. Žádost o změnu územního plánu města Pardubice 
P: Miloslav Bajer, člen zastupitelstva města  
Z: Miloslav Bajer, člen zastupitelstva města  
  
25. Diskuze 
 
 
 
 
 

II. 
Pořadí projednávaných zpráv 

 
1. 

Zpráva o činnosti RmP a MmP od posledního zasedání  
Zastupitelstva města Pardubic  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
 
V rozpravě vystoupili: 
Jiří Srbek 
Ladislav Koudelka 
Miroslav Rubeš 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 249 Z/2011    (pro 34, proti 0, zdrž. 0, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
zprávu o činnosti Rady města Pardubic a Magistrátu města Pardubic od posledního
zasedání zastupitelstva města. 
 

___________________________________________ 
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2. 
Převody a prodeje nemovitostí  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Předal slovo předsedovi komise pro pozemky a reklamu panu Václavu Stříteskému, který konkrétně 
doplnil některé komplikovanější případy písemného materiálu. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Martin Bílek 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijatá usnesení č. 250 Z – 266 Z (včetně nepřijatých a stažených návrhů) nemohou být 
z důvodu ochrany osobních údajů zveřejněna. 
 

___________________________________________ 
3. 

Dopady úplné centralizace a decentralizace agendy stavebního úřadu, sociálních 
věcí a přestupků a doplnění analýzy systému výkonu státní správy  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Zprávu stručně uvedla s tím, že upozornila na dodatečně předložený dodatek vč. návrhu na usnesení, 
který rada města přijala na svém dnešním jednání. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Jiří Srbek 
Petr Klimpl 
Jan Němec 
Ladislav Koudelka 
Jindřich Tauber 
   
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 267 Z/2011    (pro 32, proti 1, zdrž. 1, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. B e r e   n a   v ě d o m í  
předložené analýzy centralizace a decentralizace agendy stavebního úřadu, sociálních 
věcí a přestupků, které jsou přílohami č. 1 a 2 tohoto usnesení. 
 
II. B e r e   n a   v ě d o m í  
doplnění analýzy systému výkonu státní správy o agendy vykonávané výhradně 
magistrátem, které je přílohou č. 3 tohoto usnesení.  
 
 
Přijaté usnesení č. 268 Z/2011     
 
Zastupitelstvo města Pardubic    (pro 30, proti 5, zdrž. 2, nehl. 2) 
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I. V y z ý v á  
městské obvody k vyjádření souhlasu s výkonem přestupkové agendy, kterou dle 
zvláštních zákonů vykonávají orgány obcí, magistrátem města od 1. 1. 2012. 
T: 21. 6. 2011 
 
Zastupitelstvo města Pardubic                                          (pro 30, proti 3, zdrž. 5, nehl. 1) 
II. U k l á d á  
připravit novelu Statutu města, která soustředí výkon agendy stavebního úřadu (s 
využitím formy detašovaných pracovišť zřízených na úřadech MO), přestupků a 
sociálních věcí v přenesené působnosti do působnosti magistrátu města Pardubic, a to s 
účinností id 1. 1. 2012. 
T: 21. 6. 2011 
Z: tajemník MmP 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 8, proti 22, zdrž. 8, nehl. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
P o t v r z u j e  
decentralizaci státní správy s tím, že se v oblasti stavebního zákona rozšíří působnost stavebních 
úřadů MO minimálně o územní souhlasy. 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 14, proti 7, zdrž. 17, nehl. 1) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
U k l á d á  
připravit novelu Statutu města, která soustředí výkon agendy stavebního úřadu (s možností využití 
formy detašovaných pracovišť), přestupků a sociálních věcí v přenesené působnosti do 
působnosti MmP, a to s účinností od 1. 1. 2012. 
T: 21. 6. 2011 
Z: tajemník MmP 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 12, proti 21, zdrž. 4, nehl. 2) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S o u h l a s í  
s centralizací stavebních úřadů s tím, že pracoviště budou ponechána jako detašovaná na 
městských obvodech a se zachováním stávajícího počtu pracovníků s platností od 1. 1. 2012. 
Termín schválení změny Statutu města - 20. 9. 2011. 
II. S o u h l a s í  
s ponecháním ostatního výkonu státní správy v rozsahu daném současným zněním Statutu města. 
III. U k l á d á  
předložit návrh na posílení samosprávy městských obvodů v oblasti životního prostředí, dopravy, 
majetku a investic. Schválení změny Statutu města - 20. 9. 2011. 
T: 21. 6. 2011 
Z: primátorka města, starostové městských obvodů 
 

___________________________________________ 
4. 
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Dotace na nájemné nebytových prostor z prostředků při Programu podpory 
volného času  

 
Zpravodaj: Josef Kubát, předseda komise pro výchovu a vzdělávání  
Uvedl, že komise pro výchovu a vzdělávání obdržela celkem 12 žádostí o dotaci. Jedna z nich 
překročila limit 50 tis. Kč, a proto je předložena ke schválení zastupitelstvu města. Dále uvedl, že 
komise při posuzování žádostí striktně vycházela z přijatých pravidel. Návrh na usnesení doporučil ke 
schválení. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 269 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e   p o s k y t n u t í   d o t a c e  
na nájemné nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic žadateli Ekocentrum 
PALETA, Štolbova 2665, Pardubice, IČ 64244873  ve výši  80.000 Kč z prostředků na 
nájemné nebytových prostor při Programu podpory volného času.  
 

___________________________________________ 
5. 

Dotace z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice, Prostředků na nájemné - 
plavání a Prostředků na nájemné při Programu podpory sportu  

 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
V předloženém materiálu jsou uvedeny organizace, které sportovní komise schválila jako příjemce 
dotací. Původně doporučil samostatné hlasování o dotaci pro BK Pardubice s tím, že valná hromada 
BK Pardubice neakceptovala kandidáty města na členství ve valné hromadě, v průběhu rozpravy byl 
návrh na přidělení této dotace stažen z projednávání. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Aleš Vavřička 
Ondřej Hlaváč 
Michal Koláček 
František Brendl 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 270 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 3, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné ČEZ arény Pardubice subjektům uvedeným v 
tabulce č. 1, která je přílohou tohoto usnesení 
 
 
Přijaté usnesení č. 271 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 3, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
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S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné - plavání subjektům uvedeným v tabulce č. 2, 
která je přílohou tohoto usnesení. 
 
 
 
Přijaté usnesení č. 272 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 3, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotací z Prostředků na nájemné při Programu podpory sportu subjektům 
uvedeným v tabulce č. 3, která je přílohou tohoto usnesení. 
 

___________________________________________ 
6. 

Žádost Fotbal Pardubice a.s. o prominutí dluhů  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Uvedl, že společnost Fotbal Pardubice, a.s. přebrala v roce 2008 dluhy za FK AS Pardubice, a.s. z let 
2006 - 7, čímž kromě jiného zachránila licence pro mládežnický fotbal v Pardubicích. Společnost po 
celou dobu pravidelnými splátkami dluh umořovala a v současné době je již splaceno cca 60%. Zároveň 
upozornil, že prominutím dluhu město podpoří především mládežnický fotbal. Z těchto důvodů 
doporučil žádosti společnosti Fotbal Pardubic, a.s. vyhovět. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Pavel Studnička 
Václav Snopek 
Petr Klimpl 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 273 Z/2011     
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e                                                                    (pro 24, proti 5, zdrž. 6, nehl. 4) 
prominutí dluhu Fotbal Pardubice a.s., IČ: 27583473, zbylé platby ze smlouvy o převzetí 
dluhu ze dne 26.3.2008 ve výši Kč 493.358,30 za FK AS Pardubice a.s. O tuto částku bude 
snížena obecná rezerva rozpočtu. 
 
II. S c h v a l u j e                                                                  (pro 32, proti 2, zdrž. 2, nehl. 3) 
prominutí úroků a poplatků z prodlení Fotbalu Pardubice a.s., IČ: 27583473, vyplývající 
ze smlouvy o převzetí dluhu ze dne 26.3.2008 ve výši Kč 1,654.647,- přepočtené ke dni 
10.5.2011. 
 
 
Přijaté usnesení č. 274 Z/2011 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e                                                                    (pro 32, proti 1, zdrž. 4, nehl. 2) 
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prominutí dluhu Fotbal Pardubice a.s., IČ: 27583473, zbylé platby ze smlouvy o převzetí 
dluhu ze dne 15. 9. 2008 ve výši Kč 403.493,40 za FK Pardubice 1899 o.s. O tuto částku 
bude snížena obecná rezerva rozpočtu. 
 
II. S c h v a l u j e                                                                  (pro 35, proti 0, zdrž. 2, nehl. 2) 
prominutí úroků z prodlení Fotbalu Pardubice a.s., IČ: 27583473 vyplývající ze smlouvy o 
převzetí dluhu ze dne 15.9.2008 ve výši Kč 328.173,- přepočtené ke dni 10.5.2011. 
 
 
Přijaté usnesení č. 275 Z/2011 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e                                                                     (pro 31, proti 1, zdrž. 4, nehl. 3) 
prominutí dluhu FK Pardubice 1899 o.s., ve výši Kč 11.075,- za užívání umělé trávy. O tuto 
částku bude snížena obecná rezerva rozpočtu. 
 
II. S c h v a l u j e                                                                    (pro 34, proti 0, zdrž. 3, nehl. 2) 
prominutí úroků z prodlení FK Pardubice 1899 o.s., ve výši Kč 5.007,- přepočtené ke dni 
10.5.2011 za užívání umělé trávy. 
 

___________________________________________ 
7. 

Žádosti o dotace - EU Peníze školám  
 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Uvedl, že o poskytnutí dotace nyní žádají dvě základní školy – ZŠ Ohrazenice a ZŠ Dubina. 
Z uvedeného dotačního titulu „EU Peníze školám“ by mělo být hrazeno celých 100% nákladů. Do této 
chvíle se tohoto operačního projektu zúčastnilo 16 pardubických základních škol s celkového počtu 17. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Jindřich Tauber 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 276 Z/2011    (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU Peníze školám" z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem dotace je 
Základní škola Pardubice - Ohrazenice, Trnovská 159, IČ 48161241. Výše finančních 
prostředků dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady projektu jsou 
odhadovány na 1.379.300 Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních zdrojů města. 
II. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci z projektu MŠMT "EU Peníze školám" z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Popis projektu je uveden v příloze, která je 
nedílnou součástí tohoto návrhu usnesení. Žadatelem a konečným příjemcem dotace je 
Základní škola Pardubic-Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice, IČ 48161055. Výše 
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finančních prostředků dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu. Celkové náklady 
projektu jsou odhadovány na 2.050.100 Kč. Projekt nebude spolufinancován z vlastních 
zdrojů města. 
 
 

8. 
Nabídka na odkoupení objektů v areálu Milheimova ul.  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky 
Uvedl, že v roce 2008 byla zahájena jednání s VUSS Pardubice o převodu objektů v areálu Milheimova 
ul. do majetku města Pardubice pro potřeby Dopravního podniku města Pardubic a.s. V roce 2010 byl 
tento majetek nabídnut městu k odkupu za cca 11 mil. Kč. Návrh byl projednán s ředitelem DPmP a.s., 
který se písemně vyjádřil, že navržená cena je nepřijatelná, a z tohoto důvodu již nemá o získání objektů 
zájem. Zároveň i komise pro nebytové prostory a Rada MO Pardubice V tento převod nedoporučují. 
Předložený návrh na usnesení tedy není doporučen ke schválení. 
 
Bez rozpravy 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 5, proti 29, zdrž. 1, nehl. 4) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
P ř i j í m á  
nabídku VUSS Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice, IČ 60162694-005, na odkoupení 
průmyslových objektů v areálu v Milheimově ul., postavených na pozemcích označených jako 
stavební parcely č. 5580/1, 5580/2, 5580/3, 5580/4, 5580/5, 5580/6 a 5580/7 v k.ú. Pardubice 
včetně příslušenství za cenu Kč 8 mil., která bude v souladu s resortními a meziresortními 
předpisy povýšena na Kč 11,304.500,-.  
 

___________________________________________ 
9. 

Dotace na opravy a úpravy bytových jednotek  
 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Stručně uvedl předložený materiál s tím, že se jedná o dotace dle schválených pravidel pro poskytování 
účelových dotací na opravy a úpravy bytových jednotek. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 277 Z/2011    (pro 36, proti 0, zdrž. 0, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí účelové finanční dotace na opravy a úpravy bytových jednotek žadatelům 
uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení. 
 
Pozn.: Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních důvodů zveřejněna. 

___________________________________________ 
10. 

Dostihový spolek a. s. - Dodatek č. 1 k Dohodě o podřízenosti  
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Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Jedná se o dohodu, která by měla být uzavřena mezi třemi subjekty – městem Pardubice, Dostihovým  
spolkem a.s. a Raiffeisenbank a.s. Město Pardubice poskytlo společnosti Dostihový spolek a.s. úvěr a 
zároveň Dostihový spolek a.s. uzavřel úvěrovou smlouvu s Raiffeisenbank a.s. na poskytnutí 
kontokorentního úvěru (až do výše 6 mil. Kč). Dohoda o podřízenosti je standardní postup, kterým si 
banka zajišťuje, že její klient (DS) nebude hradit dříve závazky vůči městu, dokud nebude mít uhrazeny 
závazky vůči bance. 
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 278 Z/2011    (pro 35, proti 0, zdrž. 1, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření Dodatku č. 1 k Dohodě o podřízenosti mezi Statutárním městem Pardubice, 
Raiffeisenbank a.s., IČ: 49240901 a společností Dostihový spolek a.s., IČ: 48155110, který 
je přílohou tohoto usnesení. 
 

___________________________________________ 
11. 

Problematika Dostihového spolku a.s.  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Zdůraznil, že město Pardubice podporuje dostihový sport a udělá všechno pro to, aby problémy 
společnosti Dostihový spolek a.s. byly vyřešeny. Dále okomentoval jednotlivé předložené návrhy na 
usnesení s tím, že usnesení č. 6 stáhl z projednávání. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Václav Snopek 
Štěpánka Fraňková 
Michal Koláček 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
 
Přijaté usnesení č. 279 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 2, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
usnesení č. 1884 Z/2010 ze dne 30. 3. 2010.  
(Citace: Zastupitelstvo města Pardubic s c h v a l u j e poskytnutí dotace na provoz 
Dostihovému spolku a.s. IČ: 48155110 ve výši Kč 4.042.588,1 na úhradu části dlužného 
nájemného z let 2006 – 2009. O stejnou částku bude snížena obecná rezerva rozpočtu.)  
 
 
Přijaté usnesení č. 280 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 2, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
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následující usnesení Rady města Pardubic ze dne 26. 4. 2011:  
Rada města Pardubic  r u š í  usnesení č. 6683/2010 bod 1., 2. a 4. ze dne 7. 9. 2010.  
(Citace: Rada města Pardubic s c h v a l u j e v souladu s doporučeními a závěry Finanční 
analýzy hospodaření společnosti Dostihový spolek a.s. ze dne 14. 7. 2010 realizaci těchto 
opatření:  
1. Odbor majetku a investic ve spolupráci s ekonomickým odborem vypracují do 30. 10. 
2010 „Dohodu o vypořádání technického zhodnocení“ v areálu Dostihového závodiště s 
cílem k 31. 12. 2010 vypořádat pokud možno veškeré technické zhodnocení tak, aby bylo 
součástí inventarizace majetku města v areálu závodiště.  
Z: Čada Miroslav  
T: 30. 1. 2011  
2. Odbor majetku a investic ve spolupráci s ekonomickým odborem vypracují do 30. 10. 
2010 novou „Nájemní smlouvu“ na pronájem areálu Dostihového závodiště s účinností od 
1. 1. 2011 tak, aby byly předmětem celoročního pronájmu nebytové prostory využívané 
jako kanceláře, sklady, restaurace, stáje, parkovací plochy, dostihová dráha apod. a 
předmětem krátkodobého pronájmu pak budou zejména tribuny, hlediště a ostatní části 
areálu využívané několik dnů v roce při nejvýznamnějších dostizích.  
Z: Čada Miroslav  
T: 30. 1. 2011  
4. Ekonomický odbor bude garantem vypracování strategického dokumentu „Koncepce 
rozvoje dostihového závodiště“, který musí definovat podmínky rozvoje minimálně v 
těchto oblastech :  
A/ Prioritní program dostihového závodiště odsouhlasený a podporovaný městem 
Pardubice,  
nutnost definovat absolutní priority s podporou města/kraje, které umožní zachovat  
a rozvíjet tradiční poslání závodiště a prestiž města a regionu.  
B/ Územní a investiční rozvoj, technické zhodnocení  
Investice/techn. zhodnocení budou sledovat dva cíle a to: odstranění nevyhovujícího  
stavu a investice zajišťující podporu prioritního programu dostihového závodiště.  
C/ Údržba a technické zhodnocení včetně překážek a zeleně  
Nutnost vypracovat, odsouhlasit a dodržovat standardy údržby a péče o závodiště.  
D/Komunikační strategie  
Dostihový spolek a.s. vypracuje dokument dokladující výjimečnost a nezastupitelnost 
Dostihového závodiště v Pardubicích pro dostihový sport nejen v České republice, ale 
také v Evropské unii.  
E/ Zahraniční vztahy a ostatní aktivity s vazbou na cestovní ruch  
Dostihový spolek a.s. ve spolupráci s Oddělením vnějších vztahů MMP a ve spolupráci s 
odborem komunitních služeb v návaznosti na prioritní program dostihového závodiště 
zpracují strategii podpory cestovního ruchu s vazbou na dostihové závodiště.  
Z: Čada Miroslav  
T: 31. 3. 2011)  
 
 
Přijaté usnesení č. 281 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 2, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
následující usnesení Rady města Pardubic ze dne 26. 4. 2011:  
Rada města Pardubic  u k l á d á  Odboru majetku a investic vypracovat „Dohodu o 
vypořádání technického zhodnocení“ s cílem jednoznačně vzájemně odsouhlasit s 
Dostihovým spolkem a.s. rozsah technického zhodnocení na majetku města v areálu 
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Dostihového závodiště a smluvně zajistit započtení technického zhodnocení proti 
dlužnému nájemnému za roky 2006 až 2010 a poskytnuté půjčce uzavřené dne 4. 4. 2006.  
Z: Ing. M. Bílek, náměstek primátorky + Ing. J. Rozinek, náměstek primátorky 
T: 31. 5. 2011  
 
 
Přijaté usnesení č. 282 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 2, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí finančních prostředků na provoz Dostihovému spolku a.s., IČ: 48155110 do 
maximální výše Kč 5.000 tis. Tyto finanční prostředky vyčleněné pro DS a.s. budou 
použity k narovnání závazků města Pardubice vůči DS a.s. vyplývajícího z uznaného 
technického zhodnocení a případně též k dotačnímu pokrytí úhrady zbylého dlužného 
nájemného z let 2006 – 2010 s vazbou na usnesení č. 3. Financování bude provedeno 
zapojením nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010.  
Z: Ing. J. Rozinek, náměstek primátorky 
T: 30. 6. 2011  
 
 
Přijaté usnesení č. 283 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 2, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
následující usnesení Rady města Pardubic ze dne 26. 4. 2011:  
Rada města Pardubic  u k l á d á  Odboru majetku a investic vypracovat novou „Nájemní 
smlouvu“ na pronájem areálu Dostihového závodiště s účinností od 1. 7. 2011 tak, aby 
byly předmětem celoročního pronájmu nebytové prostory využívané jako kanceláře, 
sklady, restaurace, stáje, parkovací plochy, dostihová dráha apod. a předmětem 
krátkodobého pronájmu pak budou zejména tribuny, hlediště a ostatní části areálu 
využívané několik dnů v roce při nejvýznamnějších dostizích.  
Z: Ing. M. Bílek, náměstek primátorky 
T: 30. 6. 2011  
 
 
Stažené usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků uspořených na akci „Kanalizace Staročernsko – Hůrka vlastní 
zdroje“ ve výši Kč 5.000 tis. na akci „Rekonstrukce kanalizace na Dostihovém závodišti“ ve 
stejné výši.  
Z: Ing. J. Rozinek, náměstek primátorky 
T: 30. 6. 2011  
 

___________________________________________ 
12. 

Podpora města projektům IPRM - Junák - svaz skautů a skautek ČR a Česká 
abilympijská asociace, o.s.  

 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
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Doplnil předložené dva návrhy na usnesení. První se týká poskytnutí půjčky sdružení Junák ve výši  
8 mil. Kč. Jedná se o jakési překlenovací prostředky na zajištění průběžného financování výstavby 
Skautského centra. Druhý návrh na usnesení se týká poskytnutí dotace České abilympijské asociaci ve 
výši cca 3,4 mil. Kč na úhradu nepředpokládaných výdajů. Oba návrhy jsou doporučeny ke schválení. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 284 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí půjčky sdružení Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko "POLARIS" 
Pardubice, IČ: 60159928, v celkové výši Kč 8.000 tis. s pevnou úrokovou sazbou ve výši 3% 
p.a. a termínem splatnosti do 31. 12. 2012 dle smlouvy o půjčce, která tvoří přílohu tohoto 
usnesení. O tyto finanční prostředky bude snížena obecná rezerva rozpočtu. 
Přijaté usnesení č. 285 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 1, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
poskytnutí dotace České abilympijské asociaci, o.s., IČ: 67363156, ve výši Kč 3.388.189 na 
úhradu nezpůsobilých výdajů projektu „Integrační centrum sociálních aktivit“ 
realizovaného v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Pardubic dle smlouvy o 
poskytnutí dotace, která tvoří přílohu tohoto usnesení. O tyto finanční prostředky bude 
snížena obecná rezerva rozpočtu. 
 

___________________________________________ 
13. 

IPRM "Přitažlivé město"  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
                    Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Prvním usnesením zastupitelstvo města ruší své usnesení č. 2178 Z/2010 odst. II., které se týká 
Fotbalového hřiště – Vinice. Důvodem je nedohoda předkladatele projektu FK Junior Pardubice 
s vlastníkem areálu TJ Tesla. 
Druhý návrh na usnesení se týká projektů Univerzity Pardubice, tímto dochází k jejich zařazení mezi 
dílčí projekty IPRM. 
Třetím návrhem na usnesení dojde k aktualizaci seznamu dílčích projektů.  
 
Bez rozpravy 
 
 
Přijaté usnesení č. 286 Z/2011    (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
R u š í  
přijaté usnesení č. 2178 Z/2010 odst. II ze dne 20.9.2010, které zní:  
Zastupitelstvo města Pardubic schvaluje zařazení projektu "Fotbalové hřiště - Vinice" 
(předkladatel FK Junior Pardubice) mezi dílčí projekty Integrovaného plánu rozvoje 
města Pardubic "Přitažlivé město" za následujících podmínek. Projektu bude realizován 
minimálně v rozsahu etapy 1 a 5 a maximální výše celkových nákladů projektu je 85 mil. 
Kč. 
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Přijaté usnesení č. 287 Z/2011    (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
zařazení uvedených projektů Univerzity Pardubice mezi dílčí projekty Integrovaného 
plánu rozvoje města Pardubic "Přitažlivé město". Jedná se o následující projekty do 
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:  
  Univerzita Pardubice a kampus bez bariér  Posílení excelentních týmů výzkumu a 
vývoje na Univerzitě Pardubice  SYNERGY IN (DATA ANALYSIS & 
INTERPRETATION) 
 
 
Přijaté usnesení č. 288 Z/2011    (pro 33, proti 0, zdrž. 0, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
Oznámení o změně č. 7 IPRM "Přitažlivé město", které je uvedeno v příloze tohoto 
usnesení a tvoří jeho nedílnou součást a jehož předmětem je změna finančního a 
časového harmonogramu IPRM a aktualizace seznamu dílčích projektů. 
 

___________________________________________ 
14. 

Podání žádosti o dotaci  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
Konkrétně doplnil předložené návrhy na usnesení 
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Štěpánka Fraňková 
Václav Brož, vedoucí OE 
Václav Snopek 
Štěpánka Fraňková 
Michal Koláček 
František Brendl 
 
Rozprava: 
Viz zvukový záznam 
 
Přijaté usnesení č. 289 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
podání žádosti o dotaci na projekt "Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky v 
Hostovicích" z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.4 Optimalizace 
vodního režimu krajiny, jež může dosáhnout výše až 85% uznatelných nákladů. Celkové 
náklady projektu jsou vyčísleny na cca 8 000 tis. Kč. 
II. S c h v a l u j e  
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 v případě přidělení dotace z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.4 
Optimalizace vodního režimu krajiny, financování projektu" Revitalizace Hatí - slepé 
rameno Chrudimky v Hostovicích", ve výši minimálně 15% v rámci uznatelných nákladů 
a 100% v rámci neuznatelných nákladů 
III. S c h v a l u j e  
zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu ve výši 6 800 tis. Kč – Očekávaná dotace na 
"Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky v Hostovicích" a ve výši 1 200 tis. Kč 
očekávaný transfer z MO VIII na "Revitalizace Hatí - slepé rameno Chrudimky v 
Hostovicích" (správce 711 – Odbor majetku a investic). Celková výše nákladů bude 
upřesněna na základě provedeného výběrového řízení. 
 
 
Přijaté usnesení č. 290 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 1, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
úpravu usnesení 172 Z/2011 - I. ze dne 22. 2. 2011. Celkové náklady projektu jsou 
vyčísleny na cca 3 400 tis. Kč  
 
II. S c h v a l u j e  
doplnění usnesení 172 Z/2011 - III. ze dne 22. 2. 2011  
přesun finančních prostředků ve výši 210 tis. Kč z položky Finanční podíl na očekávaných 
dotacích na položku Dostihové závodiště - Revitalizace zeleně - II.etapa - vlastní zdroje 
(správce 711 - Odbor majetku a investic). Celková výše vlastních zdrojů bude ve výši 510 
tis. Kč  
 
III. S c h v a l u j e  
doplnění usnesení 172 Z/2011 - IV. ze dne 22. 2. 2011  
zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 1 190 tis. Kč - položka očekávaná 
dotace na Dostihové závodiště - Revitalizace zeleně - II.etapa  
(správce 711 - Odbor majetku a investic). Celková výše očekávané dotace je 2 890 tis.Kč.  
 

___________________________________________ 
15. 

Program regenerace městské památkové rezervace na rok 2011  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Uvedl, že pro Program regenerace MPR je v rozpočtu města vyčleněn 1 mil. Kč. V letošním roce se 
přihlásilo 8 žadatelů – vlastníků nemovitostí (viz příloha č. 1 návrhu usnesení) 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 291 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
I. S c h v a l u j e  
rozdělení příspěvků města a státu z Programu regenerace městské památkové rezervace 
(správce 598 -  Ekonomický odbor). Výše příspěvků je uvedena v příloze č. 1, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
II. S c h v a l u j e  
přesun finančních prostředků ve výši Kč 400,0 tis. v rámci položky "Program regenerace 
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MPR - dotace" z kapitálových výdajů na běžné transfery (správce 598 - Ekonomický 
odbor). 
 
 

16. 
Dodatek ke zřizovací listině p.o. Sociální služby města Pardubic  

 
Zpravodaj: Jindřich Tauber, náměstek primátorky  
Zastupitelstvu města je předložen Dodatek č. 2 ke zřizovací listině p.o. Sociální služby města Pardubic, 
který na základě rozhodnutí KrÚ Pk řeší provedení některých změn v předmětu činnosti. Konkrétně se 
jedná o rozšíření cílové a věkové skupiny v denním stacionáři Slunečnice, úpravu věkové skupiny 
v DPS Dubina a DPS U Kostelíčka a rozdělení uváděných počtů uživatelů Pečovatelské služby na 
terénní a ambulantní. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 292 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 0, nehl. 9) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
dodatek č. 2 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, 
IČ 75090970, který je přílohou tohoto usnesení. 
 

___________________________________________ 
17. 

Záměr zřízení ZUŠ Statutárním městem Pardubice  
 

STAŽENO 
 
 
Stažené usnesení  
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr zřízení dvou příspěvkových organizací  - základních uměleckých škol Statutárním městem 
Pardubice k 1. lednu 2012 a současně ukládá vytvořit projektový tým pro zřízení příspěvkových 
orgnizací složený ze zástupce vedení města, OMI, OKS, EO, OKM - právní oddělení. 
 

___________________________________________ 
 

18. 
Smlouva o prodeji materiálu - žulových obrubníků  

 
Zpravodaj: Martin Bílek, náměstek primátorky  
Společnost SmP a.s. požádala o odkup žulových obrubníků, které jsou v majetku města, na opravu 
rozptylové loučky v urnovém háji centrálního hřbitova. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 293 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
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Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
smlouvu o prodeji žulových obrubníků, která je nedílnou součástí tohoto usnesení 

 
___________________________________________ 

19. 
Ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech  

 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Stručně uvedla předložený materiál s tím, že upozornila na tabulku důvodové zprávy, kde je uvedeno, 
s jakou kapacitou pracuje město Pardubice při ukrytí obyvatelstva v mimořádných situacích. 
 
V rozpravě vystoupili: 
František Brendl 
Jiří Kyncl, OKM 
 
Rozprava: 
Viz zvuková záznam 
 
Přijaté usnesení č. 294 Z/2011    (pro 32, proti 0, zdrž. 0, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
B e r e   n a   v ě d o m í  
Zprávu "Ukrytí obyvatelstva při mimořádných událostech". 
 

___________________________________________ 
20. 

Změna vyhlášky o regulaci výherních hracích přístrojů  
 
Zpravodaj: Štěpánka Fraňková, primátorka města Pardubic  
Doplnila, že předložená změna vyhlášky se týká pouze MO Pardubice II. Vyhláška byla projednána se 
starosty všech MO. 
 
Bez rozpravy 
 
Přijaté usnesení č. 295 Z/2011    (pro 31, proti 0, zdrž. 0, nehl. 8) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
V y d á v á  
obecně závaznou vyhlášku, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o regulaci 
provozování výherních hracích přístrojů. Znění obecně závazné vyhlášky je přílohou 
tohoto usnesení. 
 

___________________________________________ 
21. 

Dodatek k akcionářské smlouvě HC EATON  
 
Zpravodaj: Jiří Rozinek, náměstek primátorky  
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Uvedl, že předložený materiál je výsledkem jednání vedení města + pracovní skupiny, v níž měly 
zastoupení všechny politické strany městského zastupitelstva, se zástupci HC. Seznámil členy 
zastupitelstva s obsahem předložených návrhů na usnesení, které řeší kumulovanou ztrátu HC. Je 
navrženo zvýšení základního kapitálu o 6 mil. Kč s právem stávajících akcionářů k úpisu akcií dle 
stávajících podílů – tzn. že 34%, které město ve společnosti vlastní, odpovídá částce 2.040 mil. Kč. Dále 
by společnosti HC EATON měla být poskytnuta půjčka ve výši 4.050 mil. Kč (město se tímto připojí 
ke splácení dluhu panu XXXXXXXXXXXXX). Zároveň je navrženo zvýšení provozní dotace na ČEZ 
Arénu pro MRFP a.s., díky čemuž by mělo dojít k poskytnutí slevy na nájemném pro HC EATON. 
Podmínkou poskytnutí slevy je ovšem nulový stav neuhrazených závazků po lhůtě splatnosti vůči 
městu či subjektům s vazbou na město. Předložený písemný materiál dále doplnil o třetí návrh na 
usnesení, který se týká využití předkupního práva při odkupu akcií. 
 
V rozpravě vystoupili: 
Libor Slezák 
Jindřich Tauber 
Aleš Vavřička 
Miroslav Čada, OE 
Ladislav Koudelka 
Jiří Lejhanec 
Václav Snopek 
Petr Klimpl 
Štěpánka Fraňková 
František Brendl 
Josef Kubát 
Jakub Rychtecký 
 
 
Rozprava: 
Viz zvuková záznam 
  
 
Přijaté usnesení č. 296 Z/2011    (pro 23, proti 2, zdrž. 8, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
uzavření dodatku č. 1 akcionářské smlouvy s panem XXXXXXXXXXXXXX, který je 
přílohou tohoto usnesení. 
Pozn.: Příloha usnesení nemůže být z důvodu ochrany osobních důvodů zveřejněna. 
 
 
Přijaté usnesení č. 297 Z/2011    (pro 23, proti 2, zdrž. 8, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S o u h l a s í  
v souvislosti se schválením dodatku č. 1 akcionářské dohody s panem 
XXXXXXXXXXXXXX s vyčleněním prostředků v rozpočtu města r. 2011 v rámci 
finančního vypořádání r. 2010 na pokrytí těchto výdajů: 
1. Zvýšení základního kapitálu společnosti HC EATON PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476 
ve výši do Kč 2 040,0 tis., 
2. Poskytnutí půjčky společnosti HC EATON PARDUBICE a.s., IČ: 601 12 476 ve výši do 
Kč 4 050,01 tis., 
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3. Navýšení provozní dotace na ČEZ Arénu pro společnost Městský rozvojový fond 
Pardubcie, a.s., IČ: 252 91 408 ve výši Kč 3 mil. dle bodů 3.8. a 3.9. Dodatku č. 1 
akcionářské smlouvy. 
 
Přijaté usnesení č. 298 Z/2011    (pro 23, proti 2, zdrž. 8, nehl. 6) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
pokrytí částky 1,- Kč na nákup 2 ks akcií společnosti HC EATON Pardubice a.s. v rámci 
uplatnění svého předkupního práva v souladu se stanovami společnosti. 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 5, proti 17, zdrž. 12, nehl. 5) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
D e k l a r u j e  
záměr odprodeje majetkového podílu města ve společnosti HC EATON, a.s. 
 

___________________________________________ 
 

22. 
Spolufinancování projektu obnovy hospodářských budov v areálu  

Zámku Pardubice  
 
Zpravodaj: František Brendl, náměstek primátorky  
Zdůraznil, že předloženým návrhem na usnesení zastupitelstvo schvaluje pouze záměr podílet se na 
spolufinancování projektu Pk „Obnova hospodářských budov“, a to částkou ve výši 3 mil. Kč. Jedná se 
o dohodu, která vznikla na jednání ministra kultury pana Bessera, hejtmana Pk pana Martínka, 
náměstka ministra pro místní rozvoj pana Koláčka a primátorky města paní Fraňkové. 
Š. Fraňková – stručně doplnila předkladatele. Ministr kultury Besser de facto podmínil dofinancování 
celého projektu spoluúčastí města a na zmíněném jednání bylo dohodnuto, že město se bude podílet 
částkou 3 mil. Kč rozloženou do let 2011 – 2012. 
 
V rozpravě vystoupil: 
Václav Snopek 
 
Rozprava: 
Viz zvuková záznam 
 
Přijaté usnesení č. 299 Z/2011    (pro 30, proti 0, zdrž. 6, nehl. 3) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
záměr podílet se na financování projektu Pardubického kraje " Obnova hospodářských 
budov v areálu Zámku Pardubice" částkou Kč 3 000 000 ,- v průběhu roku 2011 a 2012. 
Finanční prostředky budou vyčleněny dle konkrétní smlouvy v příslušných změnách 
rozpočtu těchto let. 
 
 

___________________________________________ 
23. 
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Změna obsazení v Radě města Pardubic  
 
Zpravodaj: Jakub Rychtecký, člen zastupitelstva města  
Podal návrh na odvolání pana Jaroslava Mojžíše z funkce člena Rady města Pardubic s tím, že navrhuje 
hlasovat tajně. V případě jeho odvolání bude na uvolněný post v radě města za ČSSD navržena paní 
Anna Kučerová. 
 
Volební komise byla ustanovena v následujícím složení: 
Česká strana sociálně demokratická  -  Aleš Vavřička 
Komunistická strana Čech a Moravy - Valéria Kmošťáková 
Občanská demokratická strana - Petr Franc 
Pardubáci    - Aleš Klose 
Sdružení pro Pardubice  - Josef Kubát 
TOP 09    - Ladislav Koudelka 
Předsedou volební komise byl zvolen  Josef Kubát. 
 
Následně proběhlo tajné hlasování o odvolání pana Jaroslava Mojžíše z funkce člena Rady města 
Pardubic. Výsledky tajného hlasování vyhlásil předseda volební komise Josef Kubát: 
Vydáno 34 hlasovacích lístků 
Odevzdáno 33 hlasovacích lístků 
Neplatných 3 hlasovací lístky 
Pro   17 hlasů 
Proti  9 hlasů 
Zdržel se 4 hlasy 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
O d v o l á v á  
Jaroslava Mojžíše z funkce člena Rady města Pardubic. 
 
 

___________________________________________ 
24. 

Žádost o změnu územního plánu města Pardubice  
 
Zpravodaj: Miloslav Bajer, člen zastupitelstva města  
Velmi stručně tento materiál uvedl s tím, že o jeho předložení na dnešním zasedání ZmP  byl požádán 
panem XXXXXXXXXXXXXX.  
 
V rozpravě vystoupili: 
Petr Klimpl 
Michal Koláček 
Martin Bílek 
Petra Nacu, OHA 
Václav Snopek 
Aleš Klose 
Milan Košař 
 
Rozprava: 
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Viz zvukový záznam 
 
 
Níže uvedený návrh na usnesení nebyl přijat   (pro 11, proti 10, zdrž. 11, nehl. 7) 
 
Zastupitelstvo města Pardubic 
S c h v a l u j e  
návrh na změnu územního plánu města Pardubic na p.č. 1392/3 až 1392/17, 1395/3, a to z 
funkce ZK zeleň krajinná na funkční využití BP bydlení předměstské a 507/2, 507/3 z funkce 
zeleň rekreační na funkční využití BP bydlení předměstské, vše v k.ú. Pardubice, a to dle námětu 
na změnu Územního plánu města Pardubic podanou dne 23. 2. 2011 dvaceti osmi vlastníky výše 
uvedených pozemků. 
 

___________________________________________ 
 

25. 
 

Diskuze  
 
 
 
Alexandr Krejčíř 
Požádal zastupitelstvo město o posunutí termínu plnění úkolu kontrolního výboru ve věci prověření 
postupu rady a zastupitelstva města při rekonstrukci Plaveckého areálu Pardubice. Materiál bude 
předložen na červnovém zasedání zastupitelstva města. 
 
 
Václav Snopek 
Upozornil, že v době konání některých akcí (např. Vinařský půlmaratón apod.) dochází k uzavírkám 
města. Doporučil tyto uzavírky dostatečně dopředu avizovat Rychlé záchranné službě, aby tak v této 
době nedocházelo k problémům při zajištění její činnosti. 
 
 
Miroslav Rubeš 
Jeho připomínka se týkala turistického ruchu v Pardubicích. Dle jeho názoru lze zvýšit atraktivitu města 
např. zviditelněním některých známých pardubických osobností. Jedním z nejvýznamnějších pardubáků 
je bezesporu Jan Kašpar, a proto doporučil, aby město Pardubice nechalo postavit Janu Kašparovi 
v centru města sochu. 
Reagovala Š. Fraňková – touto myšlenkou se již město zabývalo. Byla zde nabídka na bronzovou sochu 
v hodnotě 2,5 – 3 mil. Kč, bohužel celý projekt ztroskotal na finančních prostředcích. Pokud 
zastupitelstvo rozhodne, že má o zhotovení sochy Jana Kašpara a její umístění ve městě zájem, bude se 
tím vedení města znovu seriózně zabývat. 
 
 
Josef Kubát 
Upozornil na záměr Pardubického kraje sloučit dvě významné pardubické instituce – Východočeskou 
galerii a Východočeský zámek. Dle jeho názoru se jedná o dvě velmi kvalitní instituce s celokrajskou 
působností. Vyzval zastupitelstvo města, aby dalo mandát primátorce k vyjádření zásadního nesouhlasu 
města Pardubice s tímto sloučením. 
Reagovala Š. Fraňková – zmíněný mandát již dostal pan Košař, protože byl nominován za město 
Pardubice do pracovní slupiny, která by se měla touto problematikou zabývat. Zároveň ale informovala 



VII. řádné zasedání ZmP dne 10. 5. 2011 Strana 23 (celkem 24)

o zaslání dopisu Pardubickému kraji, kde město vyjadřuje svůj zásadní nesouhlas se zmíněnou 
reorganizací. 
Reagoval M. Košař – rovněž vyjádřil zásadní nesouhlas se sloučením těchto institucí. V této souvislosti 
uvedl, že např. pardubický zámek patří mezi 10 nejnavštěvovanějších v rámci celé ČR. 
 
 
Jiří Rozinek 
Podal stručnou informaci ve věci multimodálního uzlu veřejné dopravy v Pardubicích. Město nyní (cca 
během příštího týdne) očekává stanovisko švýcarské strany, zda je dotace na projekt schválena. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
 

Jednání bylo ukončeno v 19.00  hodin. 
________________________________________________ 

 
 
 
 
 

……………………………….. 
    

    Štěpánka  F r a ň k o v á  
  primátor města 

 
 
 
 
 
O v ě ř o v a t e l é:       Miroslav  B a ť a 
 
         ……………………………….. 

       
dne …………………………... 

 
 

        Pavel  S t u d n i č k a 
 
         ……………………………….
                                                            

dne ………………………….. 
 
 
 
Pardubice, 17. 5. 2011       Jména jsou uváděna bez titulů 
Zpracovala: Iveta Adámková, organizační  odd. OKM 
Celkem 30 listů originálu zápisu 
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