
1 z 2 

 
Statutární město Pardubice 

                   Zastupitelstvo města Pardubic 

 
 
 
 

 
 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2018,  
KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY A ČÁSTI ŠKOLSKÝCH OBVODŮ 
ZÁKLADNÍCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH STATUTÁRNÍM MĚSTEM PARDUBICE  

 
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 22.3.2018 usnesením č. Z/2512/2018 usneslo 
vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších přepisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):  
 
 

Čl. 1 
Stanovení školských obvodů  

 
1. Školský obvod Základní školy Pardubice, Bratranců Veverkových 866, a Základní školy Pardubice, 

nábřeží Závodu míru 1951, tvoří území ohraničené levým břehem Labe od soutoku s Chrudimkou, 
levým břehem Chrudimky, střed města vymezený Labem a tratí ČD (směr Praha - Česká Třebová, 
souběžně s ulicemi kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) a sídliště Závodu míru 
(„školský obvod I“). 

 
2. Školský obvod Základní školy Pardubice-Polabiny, Družstevní 305, Základní školy Pardubice-

Polabiny, Prodloužená 283, Základní školy Pardubice-Polabiny, npor. Eliáše 344, a Základní školy a 
mateřské školy Pardubice-Ohrazenice, Trnovská 159, tvoří území městských obvodů Pardubice II a 
Pardubice VII („školský obvod II“). 

 
3. Školský obvod Základní školy Pardubice-Studánka, Pod Zahradami 317, Základní školy Pardubice-

Spořilov, Kotkova 1287, a Základní školy a mateřské školy, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25, tvoří 
část území městského obvodu Pardubice I na západě ohraničené pravým břehem řeky Chrudimky a 
na severu ohraničené levým břehem řeky Labe a dále celé území městského obvodu Pardubice III,  
území městského obvodu Pardubice IV a území městského obvodu Pardubice VIII („školský obvod 
III“). 

 
4. Školský obvod Základní školy Pardubice, Staňkova 128, Základní školy Pardubice, Josefa Ressla 

2258, Základní školy Pardubice, Benešovo nám. 590, Základní školy Waldorfská Pardubice, Gorkého 
867, a Základní školy Pardubice-Svítkov, Školní 748, tvoří území městských obvodů Pardubice V a 
Pardubice VI („školský obvod IV“). 

 
5. Na základě dohod statutárního města Pardubice  s obcemi Barchov, Čepí, Dubany, Němčice, 

Ostřešany, Ráby, Srch, Srnojedy, Stéblová, Staré Hradiště a Staré Jesenčany o vytvoření společného 
školského obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Pardubice, 
Štefánikova 448, kterou tvoří část území statutárního města Pardubice ohraničená levým břehem 
Labe od soutoku s Chrudimkou, levým břehem Chrudimky, střed města vymezený Labem a tratí ČD 
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(směr Praha - Česká Třebová, souběžně s ulicemi kpt. Jaroše, Hlaváčovou a Nádražní po nádraží ČD) 
a sídliště Závodu míru („školský obvod V“). 
 

6. Na základě dohody statutárního města Pardubice a obce Spojil o vytvoření společného školského 
obvodu se stanovuje část společného školského obvodu Základní školy Pardubice-Dubina, Erno 
Košťála 870, kterou tvoří část území městského obvodu Pardubice I na západě ohraničené pravým 
břehem řeky Chrudimky a na severu ohraničené levým břehem řeky Labe a dále celé území 
městského obvodu Pardubice III, území městského obvodu Pardubice IV a území městského 
obvodu Pardubice VIII („školský obvod VI“). 

 
7. Grafické znázornění školských obvodů a částí společných školských obvodů základních škol 

zřízených statutárním městem Pardubice dle odst. 1 až 6 tohoto článku vyhlášky v mapě města 
tvoří přílohu této vyhlášky.  

 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

 
 

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška města č. 8/2005, o stanovení školských obvodů základních škol 
zřízených Statutárním městem Pardubice ze dne 1. listopadu 2005, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 5/2006,  č. 11/2012 a č. 11/2013. 

 
2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. dubna 2018. 
 
 
 
 
  

…………………........................................... …………………........................................... 
Ing. Martin Charvát, v.r. Ing. Jiří Rozinek, v.r. 

primátor  náměstek primátora   
                    statutárního města Pardubic statutárního města Pardubic 

 
 
Vyvěšeno dne: 
Sejmuto dne: 
 

 


