Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města Pardubic

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,
KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC, VE ZNĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÝCH
VYHLÁŠEK Č. 7/2020, Č. 2/2021 A Č. 5/2021
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 24.02.2022 usnesením č. Z/2771/2022 usneslo
vydat na základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve znění obecně závazných
vyhlášek č. 7/2020, č. 2/2021 a č. 5/2021, se mění takto:
1. Článek 23 odstavec 4 zní nově takto:
„4.

Magistrát města zajistí vyhlášení vydaných obecně závazných vyhlášek a nařízení města ve
Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků vedené podle zvláštního právního
předpisu11 (dále jen „Sbírka“). Oznámení Ministerstva vnitra o vyhlášení právního předpisu ve
Sbírce magistrát neprodleně vyvěsí alespoň po dobu 15 dnů na své úřední desce a pro informaci
jej zašle též úřadům městských obvodů. Po nabytí účinnosti právního předpisu zajistí magistrát
města doručení podepsaného duplikátu obecně závazné vyhlášky nebo nařízení s doplněnými
údaji (číslo příslušného usnesení zastupitelstva nebo rady města, datum vyhlášení ve Sbírce, den
nabytí účinnosti právního předpisu) úřadům městských obvodů.“

2. V příloze č. 4 se vypouští následující text vč. zákresu:
„Městský obvod Pardubice I:
část pozemku označeného jako pozemková parcela č. 316/13 – ostatní plocha, jiná plocha, v
katastrálním území Pardubice (lokalita za Domem hudby, ul. Na Hrádku), graficky vymezená
(červeně zvýrazněná) v níže uvedeném zákresu:

11

Zákon č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
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“

Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení.

……………………...........................................
Ing. Martin Charvát
primátor
statutárního města Pardubic

……………………...............................................
Ing. Petr Kvaš
náměstek primátora
statutárního města Pardubic

Zveřejněno ve Sbírce právních předpisů dne: 01.03.2022
Účinnost právního předpisu: 16.03.2022
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