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ZPRÁVA O ČINNOSTI MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III ZA 
ROK 2018 

I. 
ZÁKLADNÍ INFORMACE  

 

Počet obyvatel městského obvodu Pardubice III v roce 2018 
 

Městský obvod Pardubice III tvoří sídelní části města Pardubic – Dubina, Studánka, Hůrka, Slovany a Drážka. 
Počet obyvatel Městského obvodu Pardubice III byl k 1. lednu 2018 na základě sdělení Magistrátu města 
Pardubic (evidence obyvatel) 14 441 (+ 1053 cizinců). 
 

II. 
ORGÁNY MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE III 

 
Městský obvod Pardubice III je spravován Zastupitelstvem městského obvodu Pardubice III (dále jen ZMO). 
Dalšími orgány Městského obvodu Pardubice III jsou Rada městského obvodu Pardubice III (dále jen RMO), 
starosta Městského obvodu Pardubice III (dále jen starosta), místostarosta Městského obvodu Pardubice III 
(dále jen místostarosta) a Úřad městského obvodu Pardubice III (dále jen ÚMO).  
 

A. 
Zastupitelstvo městského obvodu Pardubice III 

 

Vyhodnocení činnosti ZMO v roce 2018 

Zasedání ZMO 
Účast 
(v %) 

Počet projednávaných 
zpráv (bodů) /počet 
přijatých usnesení 

Počet 
vystoupení 
v rozpravě 

Počet 
vystoupení 
 v diskusi 

Hosté 

12. 03. 2018 80 9/12 22 1 - 

11. 06. 2018 66 7/11 15 2 - 

22. 08. 2018 M 66 2/5 3 1 - 

24. 09. 2018 66 7/11 10 1  

16. 11. 2018 N 100 22/22 35 4 7 

17. 12. 2018  93 11/15 70 5  
M = mimořádné 
N = nové zastupitelstvo 
 

Orgány ZMO – výbory 
 

Na základě ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o obcích) ZMO zřídilo jako své iniciativní a kontrolní orgány tyto výbory: 
 

Finanční výbor ZMO 

Složení do 6. 10. 2018 
Předseda: Ing. Aleš Vavřička 
Členové: Mgr. Jiřina Klírová, RNDr. Josef Kubát, Pavel Vojtěch, Ing. Miroslav Kubík 

Finanční výbor se v roce 2018 sešel celkem 4x. Na svých jednáních řádně projednal všechny rozpočtové 
změny a rozpočtová opatření daného roku, závěrečný účet a účetní závěrku za rok 2017. Předmětem 
jednání bylo dále aktuální plnění rozpočtu v průběhu roku 2018, stav a vymáhání pohledávek a další 
finanční záležitosti. 
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Nový finanční výbor – složení od 16. 11. 2018 
Předseda: Mgr. Petr Tomášek, Ph.D. 
Členové: Ing. Vlastislav Mácha, Pavla Kvapilová, Pavlína Černíková, Ing. Simona Machačová 

Nový finanční výbor se v roce 2018 sešel 1x. Na jednání řádně projednal rozpočtovou změnu a rozpočtová 
opatření daného roku a připravovaný rozpočet na rok 2019. Předmětem jednání bylo dále aktuální plnění 
rozpočtu v průběhu roku 2018, odměňování zastupitelů a další finanční záležitosti. 
 

Kontrolní výbor ZMO  

Složení do 6. 10. 2018 
Předseda: Ing. Jaroslav Cihlo 
Členové: Martin Vlasák, Ivan Moravec, MUDr. Drahomíra Peřinová, František Brendl 

V roce 2018 zasedal kontrolní výbor jednou, kdy členové se hodnotili způsob plnění přijatých usnesení Rady 
a Zastupitelstva Městského obvodu Pardubice III. Nebyly zjištěny žádné nedostatky nebo nesplněná 
usnesení. Zpráva o plnění usnesení za rok 2018 byla přednesena na jednání ZMO dne 24. září 2018 
a jednohlasně odsouhlasena.  
 

Nový kontrolní výbor ZMO – složení od 16.11.2018 
Předseda: RNDr. Josef Kubát 
Členové: Jan Končinský, Mgr. Jiřina Klírová, Ing. Jan Linhart, Ing. Michal Sláma 

V novém složení se kontrolní výbor v roce 2018 nesešel. 
 

B.  
Rada městského obvodu Pardubice III  

 

Vyhodnocení činnosti RMO v roce 2018 

Zasedání 
RMO dne 

Účast 
(v %) 

Počet projednávaných 
zpráv (bodů) /počet 
přijatých usnesení 

Počet 
vystoupení v 

rozpravě 

Počet 
vystoupení v 

diskusi 

22. 01. 2018 80 12/11 34 3 

19. 02. 2018 80 21/17 63 3 

19. 03. 2018 80 11/12 49 1 

16. 04. 2018 80 12/10 39 4 

21. 05. 2018 80 14/10 39 4 

11. 06. 2018 80 16/16 52 3 

16. 07. 2018 80 12/9 27 2 

20. 08. 2018 100 10/7 28 2 

22. 08. 2018 M 80 2/1 3 2 

24. 09. 2018 80 19/15 64 3 

12. 11. 2018 100 15/13 38 1 

10. 12. 2018 N 100 9/7 22 1 

17. 12. 2018 80 20/18 63 0 
M – mimořádná 
N – nová rada 
 

Orgány RMO – komise 

Na základě ustanovení § 122 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 
o obcích) RMO zřídila jako své iniciativní a poradní orgány tyto komise: 
 

Komise humanitní RMO 

Předseda: MUDr. Drahomíra Peřinová  
Členové: Mgr. Jiřina Klírová, RNDr. Josef Kubát, RNDr. Zdeněk Linhart, Pavlína Černíková, Mgr. Kateřina 
Skřeková Milerová, Pavlína Svobodová 
Tajemník: Ing. Irena Štěpánková 
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Humanitní komise se v roce 2018 sešla k jednání 5x. Komise posoudila 23 žádostí o dotace z programu pro 
poskytování dotací z rozpočtu MO pro rok 2018, doporučila RMO jejich výši konkrétním adresátům ke 
schválení. V průběhu roku byly poskytovány dary rady v rámci schválených pravidel pro poskytování darů 
klubům seniorů v naší lokalitě. Komise průběžně projednává a navrhuje organizaci tradičních akcí MO: 
„Masopustní tancovačka“ – nekonala se, „Dopravní soutěž pro děti“, „Slet čarodějnic“, „Farmářské trhy“, 
„Promenádní koncerty“, „Dětský den“, „Opékání buřtů“, „Letní kino na Dubině“, „Studánecké posvícení“, 
„Vítání podzimu“, „Hry pro seniory“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, „Výročí 100 let od vzniku republiky“, 
„Vánoční zpívání“ a rovněž akce „PC pro seniory“. Vzhledem ke špatné spolupráci s novým vedením KC 
Pardubice byla pro realizaci akcí navázána spolupráce s panem Radkem Novákem (jako OSVČ), bývalým 
zaměstnancem KC, který doposud naše akce zajišťoval. 
Komise ukončila svoji činnost 16. 11. 2018. 
 

Usnesením R/6/2018 byla zřízena komise pro kulturu a sport, která nahrazuje komisi humanitní. 
Složení od 10. 12. 2018 
Předseda: Pavlína Černíková 
Členové: Ing. Jan Matějka, Mgr. Jiřina Klírová, Kateřina Skřeková Milerová, Mária Ministrová, Markéta 
Jelínková, RNDr. Josef Kubát 
 

Usnesením R/6/2018 byla zřízena komise humanitní a bezpečnostní. 
Složení od 10. 12. 2018 
Předseda: Mgr. Monika Kopecká 
Členové: Jaroslav Žítek Dipl.tech., Petr Kadlec, Ing. Simona Machačová, Šárka Kolovratníková, Ing. Alena 
Suková, Jolana Štěpánková 
 

Komise technická RMO 
Předseda: Pavel Vojtěch 
Členové: Ing. Jaroslav Cihlo, Ing. Martin Kolovratník, Ing. Vlastislav Mácha, Ing. Alena Suková, Martin Vlasák, 
Jaroslav Žítek dipl. tech. 
Tajemník: Ing. Lenka Vacinová 

Technická komise se v roce 2018 sešla k jednání 2x. Zabývala se zejména dopravou na území obvodu, 
navrhovala zvýšení bezpečnosti osob zřízením vyvýšených míst pro přecházení nebo budováním středových 
ostrůvků na přechodech pro chodce, rozšířením křižovatky ulic Blahoutova a Bartoňova z důvodu najíždění 
autobusů při výjezdu z ulice Bartoňova do protisměru, dále zjednosměrněním komunikací v ul. U Školy, 
Zahradní a U Háje. Technická komise doporučovala osadit na území obvodu nové kontejnery na kovy a 
oleje. Komise byla informována o zpracovaných a připravovaných projektových dokumentacích. 
Vyjadřovala se k harmonogramu zimní údržby. 
 

Nová technická komise RMO 
byla zřízena Usnesením R/6/2018 v tomto složení od 10. 12. 2018 
Předseda: Ing. Vlastislav Mácha  
Členové: Pavel Vojtěch, Jan Končinský, Pavel Kožíšek, Ing. Martin Kolovratník, Michal Jeníček a Ing. Aleš Pék 
Tajemník: Ing. Lenka Vacinová 
 
Pravomoci ZMO v samostatné působnosti a RMO v samostatné a přenesené působnosti jsou stanoveny 
zákonem o obcích a obecně závaznou vyhláškou města Pardubic č. 12/2006, kterou se vydává Statut města 
Pardubic.  
 

C. 
Starosta a místostarosta Městského obvodu Pardubice III 

 
Funkci starosty Městského obvodu Pardubice III vykonával v roce 2018 v rámci volebního období 2014-2018 
Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek. Funkci místostarosty vykonával pan Václav Shejbal. V novém volebním období 
byl starostou zvolen opět Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek a místostarostou Pavel Kožíšek. 

 

D. 
Úřad městského obvodu Pardubice III 
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ÚMO tvoří starosta, místostarosta, tajemník a další zaměstnanci zařazení do úřadu. V čele ÚMO je starosta. 
Postavení, úkoly a činnost ÚMO se řídí zákonem o obcích a dalšími obecně závaznými právními předpisy, 
Statutem města Pardubic a vnitřními předpisy ÚMO. Do ÚMO bylo v roce 2018 zařazeno celkem 20 stálých 
zaměstnanců. Přepočtený počet zaměstnanců činil 19,5.   
Organizační struktura ÚMO v roce 2018 je patrná z následujícího schématu: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

III. 
Činnost Úřadu městského obvodu 

 

1. 
Tajemník Úřadu městského obvodu Pardubice III 

 
V souladu se zákonem o obcích je zřízena funkce tajemníka Úřadu městského obvodu Pardubice III. V roce 
2018 vykonávala tuto funkci JUDr. Ludmila Knotková. Tajemník je odpovědný za plnění úkolů úřadu v 
samostatné působnosti i přenesené působnosti starostovi MO. 
Tajemník úřadu zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny RMO, 
plní úkoly uložené mu ZMO, RMO nebo starostou. Plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle 
zvláštních právních předpisů vůči zaměstnancům města Pardubic zařazeným do ÚMO a stanovuje jim platy. 
Vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád a další vnitřní směrnice úřadu, nevydává-li je RMO. 
Tajemník úřadu se zúčastňuje zasedání ZMO a schůzí RMO s hlasem poradním. Tajemník úřadu nesmí 
vykonávat funkce v politických stranách a v politických hnutích. 
 

2.  
Sekretariát starosty a tajemníka 

Personální obsazení: 
Bc. Petra Gadlenová, sekretariát starosty  

Sekretariát starosty a tajemníka zajišťuje zejména: 
- administrativní úkony pro starostu a tajemníka 
- organizační zajištění RMO a ZMO 

       Vnitřní správa (2) 

Starosta 

Tajemník (1) 

Odbor dopravy a životního 
prostředí 

Odbor ekonomický a 
vnitřních věcí 

Vedoucí odboru (1) 

úsek ekonomický (3) 
 

úsek dopravy (1) 

Vedoucí odboru (1) 

úsek životního prostředí a 
přestupků (2) 

pracovní skupina (6) 
 

Knihovna (2) 

Sekretariát starosty 
a tajemníka (1) 
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- vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
- vyřizování stížností a petic  
- prezentace MO (kulturní akce, zpravodaj, www stránky atd.) 
- evidence uzavřených smluvních vztahů, registr smluv  
- koordinace činností orgánů RMO, ZMO a ÚMO 
- evidence zápisů z jednání orgánů RMO a ZMO   
- styk s orgány města  
- organizační zajištění voleb  
- vedení Knihovny MO Pardubice III 

- další činnosti dle pokynů tajemníka ÚMO a starosty  
 

Stížnosti 
ÚMO neevidoval v roce 2018 žádnou stížnost. 
 

Poskytování informací 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů patří 
územně samosprávné celky k subjektům, které mají povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich 
působnosti.  Za rok 2018 ÚMO přijal 4 žádostí podle tohoto zákona, z toho třem bylo vyhověno a jedna byla 
zamítnuta. 
 

Přehled platných smluvních vztahů v roce 2018 
 
Poř. 
číslo 

Předmět smlouvy 

1. Smlouva licenční č. CNS_SSL_17_21 (Elisa na rok 2018) 

2. Smlouva o dílo č. K_2018/02 – Servis klimatizačních zařízení – ELKLIMA 

3. Dodatek č. 1 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí – ÚP 

4. Výpůjčka lešení a jeho instalace pro umístění plátna na promítání Letního kina na Dubině 

5. Kupní smlouva č. 20180604 – KP-SYS spol. s r.o. 

6. Smlouva o poskytování veřejných služeb – EDERA 

7. Smlouva o parkování na budoucí parkovací ploše u budoucího obchodního domu – LIDL 

8. Smlouva o způsobu placení autorských odměn – DILIA 

9. Smlouva o technické podpoře, Licenční smlouva – TRIADA 

10-28. 19 Smluv o poskytnutí dotace na rok 2018 

29. Příkazní smlouva – prodej vstupenek-Turistické informační centrum 

30. Souhlas se zpracováním osobních údajů – Turistické informační centrum 

31. Smlouva – Podpora při implementaci GDPR – Etapa I. 

32. Poskytování služeb el. komunikací – knihovna 

33. Smlouva o zařazení odsouzených do práce č.j. VS7/006/001/2013-21/ZVO/131 uzavřená dne 30. 8. 2013  

34. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zařazení odsouzených mužů do práce na území MO Pardubice III 

35. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o zařazení odsouzených mužů do práce na území MO Pardubice III  

36. Smlouva o zpracování osobních údajů – Vězeňská služba ČR 

37. SOD na zhotovení PD pro změnu stavby “Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic 
Raabova a Pod Lipami v Pardubicích“ před dokončením 

38. Smlouva o dílo na zhotovení studie “Regenerace prostoru před čp.621-623 v ulici Blahoutova, před čp.624-628 
v ulici Blahoutova a před čp. 629-632 v ulici Jana Zajíce 

39. Smlouva o dílo na zhotovení studie “Regenerace prostoru před čp. 601-606 v ulici Bartoňova, před čp. 607-6012 
v ulici Blahoutova, před a za čp. 613-620 v ulici Lidmily Malé 

40. Smlouva o dílo na zhotovení PD “Regenerace panelového sídliště Dubina – Etapa U – lokalita 6B“ 

41. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na zhotovení PD “Regenerace panelového sídliště Dubina-Etapa U-lokalita 6B“ 

42. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na zhotovení PD “Regenerace panelového sídliště Dubina – Etapa U – Lokalita 6B“ 

43. Smlouva o dílo na zhotovení PD “KTS v ul. Erno Košťála před čp. 957-958“ 

44. Smlouva o poskytování služeb č. O-MO III 01/2018 

45. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb č. O-MO III 01/2018  

46. Rámcová smlouva o dílo č. K-MO III 01/2018 údržba a opravy místních a účelových komunikací 

47. Smlouva o dílo č. K-MO III 2/2018 “Oprava chodníku v ul. Na Okrouhlíku, Pardubice“ 

48. Smlouva o dílo K-MO III 03/2018 na zhotovení SD „Regenerace panelového sídliště Dubina-lokalita 3A (3A-
K5,3A-K8, 3A-O2), Pardubice v ulici Bartoňova, ve vnitrobloku mezi čp. 821, čp. 833 a výměníkem v ulici 
Bartoňova“ 
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49. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo K-MO III 03/2018 na zhotovení SD “RPS Dubina-lokalita 3A(3A-K5,3A-K8,3A-O2), 
Pardubice, ul. Bartoňova“ 

50. SOD č. K-MO III 04/2018 na zhotovení stavby “Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502-1503 a v ul. Na 
Drážce u čp. 1499-1501“ 

51. SOD č. K-MO III 05/2018 na zhotovení “Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ 
do ulice ve Stezkách“ 

52. Smlouva o dílo č. AG-MO III 1/2018 - Provádění zahradnických prací a dalších prací 

53. Smlouva o dílo č. AG-MO III 2/2018 - Seč trávníků 

54. Smlouva č. 1467/2018 – svoz odpadu 

55. Rámcová smlouva o dílo č. AG-MO III 03/2014 – Péče o stromy – uzavřená dne 25. 2. 2014 - do 31. 12. 2019 

56. Péče o stromy v roce 2018 - Dohoda č. 4 k Rámcové smlouvě o dílo č. AG-MO III 03/2014 

57. Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dílo č. AG-MO III 03/2014 – prodloužení platnosti do 31. 12. 2022 

 
Činnost knihovny městského obvodu 
 

Knihovna MO Pardubice III je součástí organizační struktury úřadu. Vedením knihovny je pověřena Bc. Petra 
Gadlenová. Chod knihovny zajišťují Lic. Pavlína Mazuchová a Ing. Eva Lohniská. Aktivity Knihovny MO 
Pardubice III jsou plánovány s cílem oslovit různé věkové kategorie a cílové skupiny.  

Služby 
Mezi stálé služby Knihovny Dubina patří:  
Kniha do domu – knihy se donáší na přání imobilním čtenářům do jejich domova, do domovů pro seniory. 
Webové stránky – stránky jsou neustále aktualizovány, spravovány jsou samotnými knihovnicemi a vedoucí 
knihovny, součástí webových stránek je možnost položení dotazu knihovnicím a nově mohou čtenáři 
navrhovat knihy, kterými by chtěli obohatit knihovní fond. Provozován je i e-katalog jako stálá podpora 
čtenářům. V roce 2018 došlo ke změně knihovního systému i katalogu, v současnosti je používán knihovní 
systém Verbis a k němu příslušný webový e-katalog Portaro. 
Sociální síť Facebook Knihovny MO Pardubice III – Facebook Knihovny Dubina je velmi aktivní, čemuž 
svědčí nárůst jeho sledovanosti. Aktivně je využíván čtenáři k zasílání dotazů knihovnicím. 
Půjčování elektronických čteček – v majetku knihovny jsou dvě e-čtečky, bohužel tato služba není čtenáři 
prozatím příliš využívána. 
Meziknihovní výpůjční služby – meziknihovní výpůjční služby jsou v knihovně na Dubině hojně využívány. 
S pravidelností, jednou týdně, knihovnice jezdí pro objednané knihy do Krajské knihovny v Pardubicích. 
Tady musíme ocenit velmi vstřícný přístup paní Moriové a její kolegyně. Oproti roku 2017 došlo k 
trojnásobnému nárůstu využití této služby našimi čtenáři. 
Veřejný internet, informační služby, kopírování, možnost zakoupení dárkového poukazu ke zřízení nové 
registrace – služby využívají čtenáři i veřejnost. 
Zapůjčení čtecích brýlí a deštníků, půjčování turistických map – služby využívají pouze čtenáři. 
Geocaching – Knihovna Dubina je zapojena do celosvětové hry Geocaching, snahou je podpořit povědomí o 
existenci Knihovny na Dubině a zajímavou formou pozvat do knihovny i nečtenáře.  
Balení knih – jedná se o službu především mířenou na rodiče školou povinných dětí. V roce 2018 službu 
využila i Základní škola k obnově obalů knih svého knihovního fondu. 
Knihobudka – v roce 2018 byla nově zřízena knihobudka v ulici Na Drážce a plně využívána veřejností. 
 

Akce 
V roce 2018 probíhaly v knihovně tyto pravidelné nebo tematické akce:  

Leden 
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, Výtvarná soutěž pro 
děti ZŠ a MŠ (Můj nejmilejší vánoční dárek), Kreativní dílničky (Lichožrouti), Akce Čtenářem za vysvědčení 
(amnestie poplatků pro děti ZŠ, které přinesly vysvědčení). 
 

Únor 
Besedy s MŠ, Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, Kreativní 
dílničky (Srdce k Valentýnovi). 
 

Březen 
Březen – měsíc čtenářů, Amnestie upomínek, Tematické besedy pro žáky 3. tříd ZŠ a žáky MŠ, Geocaching, 
Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Kreativní dílničky (Jaro přišlo do knihovny a Velikonoční 
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dílničky), Vyhodnocení Čtenář roku – ocenění Nejaktivnější čtenář v knihovně, Prázdninové deskohraní, 
Junior kvíz pro děti od 7–10 let, Seznámení s knihovnou (akce pro DDM Ohrazenice). 
Duben  
Kreativní dílničky (Zvířátka divočí v knihovně), Tematické besedy pro 3. a 5. třídy, Geocaching, Středeční 
malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s Herní ligou, Soutěžní křížovka s tajenkou (tajenkou 
byl nový směr literatury tzv. YA literatura). 
 

Květen 
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s Herní ligou, Kreativní dílničky 
(květinová maminka), Projekt SKIPu „Už jsem čtenář“ pro žáky 1. tříd – pasování prvňáčků na čtenáře, 
tematické besedy pro 3. a 5. třídy. 
 

Červen  
Projekt SKIPu „Už jsem čtenář“ pro žáky 1. tříd – pasování prvňáčků na čtenáře, Geocaching, Středeční 
malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, Akce Čtenářem za vysvědčení (amnestie 
poplatků pro děti ZŠ, které přinesly vysvědčení), Kreativní dílničky (Těšíme se na prázdniny), Rande s knihou 
(čtenář obdržel k zapůjčení zabalenou knihu a doma zjistil, o který titul se jedná – cílem bylo objevit pro 
čtenáře nové autory knih).  
 

Červenec 
Prázdninové hraní (každý týden nová soutěžní společenská hra, určeno pro čtenáře i veřejnost), 
Prázdninové dílničky (středeční dílničky pro kluky i holčičky o prázdninách s tématy: Sluníčko v knihovně, 
Vodní svět v knihovně), Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, 
Fotosoutěž Léto s knihou, Výtvarná soutěž pro děti (Můj nejoblíbenější knižní hrdina), Rande s knihou 
(čtenář obdržel k zapůjčení zabalenou knihu a doma zjistil, o který titul se jedná – cílem bylo objevit pro 
čtenáře nové autory knih).  
 

Srpen 
Prázdninové hraní (každý týden nová soutěžní společenská hra, určeno pro čtenáře i veřejnost), 
Prázdninové dílničky (středeční dílničky pro kluky i holčičky o prázdninách s tématy: Malování kamínků, 
Letní ovoce a zelenina, Vystřihovánky), Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), 
Deskohraní s KSH, Fotosoutěž Léto s knihou, Výtvarná soutěž pro děti (Můj nejoblíbenější knižní hrdina), 
Rande s knihou (čtenář obdržel k zapůjčení zabalenou knihu a doma zjistil, o který titul se jedná – cílem bylo 
objevit pro čtenáře nové autory knih). 
 

Září  
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, Kreativní dílničky (Soví 
království), Soutěžní křížovka s tajenkou (tajenkou byla významná pardubická stavba z osmičkovým rokem). 
 

Říjen     
Týden knihoven -  registrace seniorů a rodičů na MD zdarma, Podzimní dílničky pro seniory (výroba 
podzimních dekorací), Kreativní dílničky pro děti (Strašidelné dovádění), Geocaching, Středeční malování 
(rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s Herní ligou Pardubice, Výtvarná soutěž pro MŠ a ZŠ (téma: 
podzim očima dětí), Soutěžní otázka pro malé čtenáře knihovny o deskovou hru, Deskohraní s KSH, MŠ 
v knihovně (seznámení s knihovnou), Soutěžní křížovka s tajenkou (tajenkou byla významná pardubická 
stavba z osmičkovým rokem). 
 

Listopad  
Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Deskohraní s KSH, Deskohraní s Herní 
ligou, Vánoční dílničky pro seniory (tvorba svícnů a dekoračního stromku z papíru), Vánoční dílničky pro děti 
(zdobení vánočního stromečku v knihovně), Deskoraní s Herní ligou Pardubice, Projekt SKIPu Den pro 
dětskou knihu – Výtvarná soutěž pro děti ZŠ a MŠ (Já, knižní hrdina), Anketa pro dětské čtenáře a jejich 
rodiče, Kůstková čtenářská výzva. 
 

Prosinec  
Deskohraní s KSH, Geocaching, Středeční malování (rozdílná tematika každý týden), Mikulášské dílničky, 
Vánoční dílničky pro děti (Čertovské dovádění, zdobení vánočního stromečku v knihovně, Dárek pro své 
blízké), Projekt SKIPu Den pro dětskou knihu – Výtvarná soutěž pro děti ZŠ a MŠ (Já, knižní hrdina), Anketa 
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pro dětské čtenáře a jejich rodiče, Kůstková čtenářská výzva, Den otevřených dveří, Komiksová soutěž pro 
děti. 
Témata besed pro mateřské a základní školy v roce 2018: 
Mateřské školky Skřítkové v knihovně (beseda byla inspirována a vytvářena z knih Vítězslavy 

Klimkové: Lexikon ohrožených druhů strašidel 1. díl, Lexikon ohrožených druhů 
strašidel 2. díl a Lexikon 3. díl Strašidla, skřítci, víly …) 

Základní školy   1. třídy Projekt Skipu – Už jsem čtenář 
3. třídy Fauna České republiky (beseda byla zaměřena na invazivní a neinvazivní 
druhy fauny a zábavnou formou se malí žáčci učili práci s naučnou literaturou) 
5. třídy Můj domácí mazlíček (beseda byla zaměřena na důležitost zodpovědnosti, 
péče i výchovy svého případného mazlíčka a zábavnou formou se žáci učili práci 
s naučnou literaturou) 

 

Uspořádáno bylo celkem 32 vzdělávacích a 131 kulturních akcí. 
 

Návštěvníků Knihovny městského obvodu Pardubice III na těchto vyhledávaných akcí 
(besedách) bylo celkem 1754, z toho 753 návštěvníků vzdělávacích akcí a 1001 návštěvníků kulturních akcí. 
 

Počet návštěv webové stránky: 7333 
Počet vstupů do katalogu knihovny: 5754 
Počet vstupů do výpůjčního protokolu: 3 141 

  
Otevírací hodiny knihovny:  
Pondělí                                                                          13–18 hod.  
Úterý                             zavřeno (výběr knih, knihovnické práce, besedy apod.)  
Středa                                               10–12                 13–18 hod.  
Čtvrtek                                              10–12                 13–18 hod.  
Pátek                                                 10–12                 13–18 hod.  
 

Knihovna za své služby vybírá od svých členů roční čtenářské poplatky (dospělí 100 Kč, děti, studenti a 
důchodci 50 Kč, společná kartička knihoven – dospělí 120 Kč, děti, studenti a důchodci 60 Kč).  

Za čtenářské poplatky bylo za rok 2018 přijato celkem 56 439,- Kč. Za nákup knih a časopisů pro knihovnu 
bylo vyčerpáno za rok 2018 celkem 153.001, - Kč. 
 

3.  
 

Odbor ekonomický a vnitřních věcí 
 

Personální obsazení: 
Ing. Irena Štěpánková, vedoucí odboru a ekonom  

Úsek ekonomický: 
správa místních poplatků Iveta Škodová a Jana Heřmanová (zkrácený úvazek), Petra Lemberková, 
pokladní Milena Rajnetová 

Úsek vnitřních věcí  
Zina Mejzlíková, spisová služba a podatelna, skartační agenda, vidimace, legalizace, Czech POINT, výkon 
agendy ztráty a nálezy. 
 

Souhrn činností odboru ekonomického a vnitřních věcí:  
▪ samostatná působnost 

Knihovna MO Pardubice III 
Půjčování elektronických čteček  
Meziknihovní výpůjční služby (spolupráce 
s ostatními knihovnami a zajištění titulu 
výpůjčkou)  
Veřejný internet, informační služby, kopírování  
K zapůjčení čtecí brýle a deštníky  
Možnost zakoupení dárkového poukazu 
Půjčování turistických map 
Geocaching   Knihovna MO Pce III 

2018 2017 2016 2015 2014 
Počet čtenářů  1030 924 887 730 735 
     z toho čtenáři do 15 let  516 347 436 344 328 
     z toho dospělí čtenáři  514 

 

577 

 

451 386 407 
Celkový počet výpůjček  34 491 27 401 29 362 32 760 34 133 
Stav knihovního fondu k 31. 12.  19 496 18 819 18 495 18 022 17 407 
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− rozpočet 

− účetnictví  

− pomocný analytický přehled (PAP) 

− správa bankovních účtů 

− pokladna 

− fakturace 

− evidence a pojištění majetku 

− vedení drobných evidencí 

− zpracování poskytovaných dotací 

− zpracování darů senior klubům 

− mzdová a personální oblast 

− zpracování dotací ze státního rozpočtu 

− zajištění kulturních akcí obvodu 

− životní jubilea 

− evidence zvláštního užívání veřejného prostranství 

− vedení registru veřejných akcí na veřejném prostranství 
▪ přenesená působnost 

− správa místních poplatků – TKO, psi, užívání veřejného prostranství 

− povolení k umístění herního prostoru (hazardní hry) 

− správní poplatky  
▪ oddělení vnitřní správy 

− administrativní úkony pro ÚMO 

− zajištění podatelny a vedení spisové služby (agenda dle zákona o archivnictví a spisové službě)  

− výkon agendy – projekt Czech POINT  

− vidimace a legalizace 

− výkon agendy ztráty a nálezy  

− další činnosti dle pokynů tajemníka ÚMO a starosty  
 

DŮLEŽITÉ AGENDY V OBLASTI SAMOSTATNÉ PŮSOBNOSTI 
 

Oblast rozpočtu a jeho aktualizace 
Součástí kompetencí odboru je příprava rozpočtu, která je vykonávána ve spolupráci s jednotlivými správci 
rozpočtových prostředků, příprava kompletních podkladů pro schválení rozpočtu, jeho změny a rozpočtová 
opatření i závěrečný účet po skončení roku. Návrh rozpočtu i závěrečný účet je předkládán k projednání 
postupně finančním výborem, RMO a ke schválení je předkládán ZMO. Schválený rozpočet MO pro rok 
2018 vycházel z rozpočtového výhledu MO pro roky 2018–2021, který je schválen v souladu se zákonným 
požadavkem sestavovat výhled na minimálně dva roky po roce, na který je sestavován rozpočet. V průběhu 
roku se postupně dle potřeby provádějí rozpočtová opatření, kterými se upravuje schválený rozpočet tak, 
aby aktuálně odrážel hospodaření městského obvodu a odpovídal potřebám výdajů při zajišťování úkolů 
MO. Celkem byly provedeny čtyři rozpočtové změny, které obsahovaly celkem pět rozpočtových opatření. 
V souhrnu byly příjmy naplněny celkem na 111 %. 
Výdajová stránka rozpočtu byla vyčerpána za rok 2018 celkem ve výši 82 %, což představuje částku 
39,455.22, - Kč. 
Zůstatek na bankovním účtu k 31. 12. 2018 byl 12.150 tis. Kč. Tyto prostředky jsou již ve výši 6 mil. 
zapojeny do rozpočtu následujícího roku a zbytek bude zapojen první rozpočtovou změnou. 
 

Oblast účetnictví  
Odbor vede účetnictví MO podle platných Českých účetních standardů pro územní samosprávné celky, 
příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky. 
V oblasti účetnictví jsou průběžně shromažďovány a zpracovávány účetní doklady, prováděna formální a 
věcná kontrola došlých i vystavovaných faktur, vyhotovovány účetní doklady, jejich předkontace do PC. 
Probíhají měsíční uzávěrky účetnictví, jsou zpracovávány účetní knihy a výkazy a prováděna roční účetní 
uzávěrka, inventarizační soupisy majetku a jednotlivých účtů. Veškerá účetní data jsou měsíčně 
sumarizována prostřednictvím Magistrátu města Pardubice a dále předávána ke zpracování do státního 
rozpočtu. Čtvrtletně jsou prováděny závěrky včetně všech příslušných sestav. 
V rámci probíhající reformy účetnictví ve veřejném sektoru došlo od roku 2011 k zásadní změně v podobě 
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odepisování dlouhodobého majetku dle schválených odpisových plánů, v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, především pak podle ČÚS č. 708 Český účetní standard pro některé 
vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. Od roku 2012 pak dochází i k odepisování opravných položek na pohledávkách. 
Součástí účetnictví je závěrečná inventarizace podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
I pro tuto oblast činnosti byla vydána nová provádění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a 
závazků, která je zaměřena především na sjednocení formálních náležitostí. Inventarizací se provádí zjištění 
skutečného stavu majetku a závazků MO, porovnání zjištěných skutečností s účetnictvím a případné 
vypořádání se se zjištěnými inventarizačními rozdíly. Předmětem inventarizace je dlouhodobý hmotný i 
nehmotný majetek, finanční majetek, nedokončené investice, zásoby, pohledávky, závazky, bankovní úvěry 
a majetek a závazky sledované v podrozvahové evidenci (zapůjčený majetek, operativní evidence apod.) 
Způsob provádění inventur je buď fyzickou inventurou, dokladovou inventurou, nebo jejich kombinací. 
Zjištění inventarizačních rozdílů provádí inventarizační komise porovnáním v inventarizačním sumáři dle 
inventurních soupisů a stavu účetnictví a je zde vyčíslen příp. rozdíl. 
Hlavní inventarizační komisí jmenovanou v souladu se zákonem tajemníkem ÚMO nebyly zjištěny k 31. 
12. 2018 žádné inventarizační rozdíly. Inventarizace je předkládána při přezkumu hospodaření nezávislým 
auditem, který je prováděn v našem případě Krajským úřadem, za předchozí účetní období. 
Od 1. 1. 2013 je na základě legislativních změn v platnosti nová povinnost schválení účetní závěrky obce 
sestavené k rozvahovému dni příslušnými orgány obce. Účetní závěrka za rok 2017 byla v červnu 
předložena Zastupitelstvu městského obvodu Pardubice III ke schválení a tímto orgánem i schválena. 
V rámci účetnictví, resp. jednotlivých účetních případů je též zpracováván pomocný analytický přehled, 
který nahrazuje zpracování statistických výkazů. 

Pokladní činnost 
MO má otevřenu jednu pokladnu pro veřejnost i pro provoz úřadu. Pokladní činnost je prováděna na třech 
oddělených pokladnách. 

• Příjmová pokladna – přijímá platby v hotovosti za poplatky vybírané městským obvodem (místní 
poplatky – TKO, psi, veřejné prostranství), správní poplatky, uložené pokuty. Během roku bylo 
zpracováno 8 018 pokladních transakcí v příjmové pokladně. 

• Výdajová pokladna – výplata mezd, platby dalších výdajů v hotovosti dle příslušných platebních 
dokladů. V průběhu roku bylo provedeno 406 výdajových transakcí v této pokladně. 

• Pokladna cenin – kolky, stravenky, jízdenky MHD 
 

Úsek fakturace 
Jedná se o zabezpečení správného zpracování příchozích faktur (u výdajů) v rámci všech činností úřadu. 
Součástí zpracování je nejen jejich evidování v knize faktur a jejich včasná úhrada dle splatnosti jednotlivých 
faktur, ale také provádění kontroly v rámci kontroly veřejných výdajů dle zák. č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě, která požaduje přezkušování veřejných výdajů. Systémem těchto kontrol se 
zabývá vnitřní směrnice o hospodářských operacích a systému zpracování účetnictví. V roce 2018 byly 
vystaveny faktury na dřevní hmotu, ze stromů rostoucích mimo les a přefakturace části hodnoty nákladů 
stravy při zaměstnávání odsouzených, tyto činnosti nejsou ekonomickou činností úřadu, tudíž jsou 
osvobozené od DPH. V roce 2018 bylo zpracováno celkem 725 faktur přijatých a 21 faktur vydaných, 59 
poukazů a 973 výdajových příkazů. 
Od roku 2012 jsme jako součást Statutárního města Pardubice plátcem DPH, což klade větší nároky na 
zpracování faktur, zejména pak na větší pozornost při možnosti tzv. reversecharge (přenesená daňová 
povinnost). Od června roku 2017 poskytuje knihovna MO Pardubice III občanům služby (např. balení knih, 
kopírování…), které jsou předmětem DPH, to znamená dvojí rozúčtování tržeb na daňové a nedaňové a 
následně odvedení daně na MMP. Za loňský rok byla odvedena daň ve výši 616,47 Kč, což je opravdu 
vzhledem k nákladům nízká částka. 
 

Evidence majetku 
Nakládání s majetkem a jeho evidence je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 
410/2009 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro účetní 
jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a 
organizačními složkami. V roce 2011 došlo poprvé, dle novely zákona o účetnictví a nového účetního 
standardu o odepisování majetku, k provedení odpisů dlouhodobého hmotného majetku. 
Veškerý majetek podléhá fyzické, případně dokladové inventuře k 31. 12. daného kalendářního roku a 
následně je provedena inventarizace – porovnání s účetním stavem na majetkových a podrozvahových 
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účtech. Tato inventarizace je opět předmětem závěrečného auditu prováděného Krajským úřadem. 
Soupis majetku je každoročně aktualizován pro účely pojištění a toto je provedeno hromadně za celé město 
Pardubice včetně jednotlivých obvodů. Aktualizovaný soupis je proto v průběhu února poskytován 
majetkovému oddělení Magistrátu města Pardubic.  
Jedenkrát za rok byla svolána likvidační komise, která navrhne radě postup provedení a způsob likvidace 
zastaralého a neupotřebitelného majetku. V roce 2018 proběhlo jednání likvidační komise, která navrhla 
k likvidaci celkem 39 ks položek majetku v pořizovací ceně 166 298,76Kč vč. důvodu a způsobu likvidace.  
 

Poskytování dotací 
MO poskytuje ze svého rozpočtu dotace z „Programu pro poskytování dotací z rozpočtu Městského obvodu 
Pardubice III“ směřované především do oblastí kultury, sportu a volného času. Žádosti o dotace posuzuje 
Humanitní komise RMO, jako poradní orgán rady, podle podmínek „Programu pro poskytování dotací 
z rozpočtu Městského obvodu“, který byl vypracován na základě požadavků novely zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Byla zpřísněna obsahová část žádosti a přílohová část.  
Na základě podané žádosti posuzuje humanitní komise jednotlivé požadavky, splnění příslušných 
náležitostí, zařazení pořádané akce a poté navrhuje RMO, resp. ZMO (u dotací převyšujících v jednotlivých 
případech pro žadatele 50 000,- Kč) konkrétní poskytnutí a její výši ke schválení. Od roku 2012 je nová 
povinnost sledovat poskytované dotace jako veřejnou podporu v režimu deminimis. 
Odbor ekonomický po schválení dotací, vč. jejich výše jednotlivým subjektům, vyhotoví příslušné smlouvy o 
poskytnutí dotace a zajistí jejich řádné podepsání oběma smluvními stranami. Následně vyhotoví podklad 
k poukázání schválených finančních prostředků. Příjemce dotace je povinen, dle výše uvedené smlouvy, 
využít prostředky ke konkrétním účelům, na které tuto dotaci dostal, a toto musí do stanoveného termínu 
doložit na ekonomický odbor k vyúčtování předložením příslušných dokladů. V opačném případě je 
povinnost nevyčerpanou dotaci vrátit. 

V roce 2018 bylo podáno a posouzeno celkem 23 žádostí o dotace od subjektů převážně z naší lokality a 
rozdělena byla částka 180 tis. Kč. Všechny poskytnuté dotace byly vyplaceny. V jednom případě došlo 
k nevyčerpání částky ve výši 2.000, - Kč, kterou subjekt vrátil zpět.  

Dary senior klubům 
Městský obvod v roce 2018 podpořil společenské aktivity třech senior klubů působících na jeho území. Dle 
schválených pravidel pro poskytování darů klubům seniorů byly poskytnuty dary ve výši 104.054, - Kč. Tato 
forma podpory byla více motivační pro kluby při organizování svých akcí společenského charakteru, 
setkávání a výletů. Tento způsob podpory se osvědčil.  
 

Mzdová a personální oblast 
Ekonomický odbor zpracovává veškeré záležitosti související se mzdovou agendou – výplaty zaměstnanců, 
odměny zastupitelů, veškerá pojištění, daně a odvody, s tím související hlášení, evidence a statistiky.  
V roce 2018 bylo celkem zpracováno a vyplaceno 7.156 tis. Kč mzdových prostředků, ostatní osobní výdaje 
činily 1.058 tis. Kč a jako náhrada v době nemoci (prvních 14 dní) bylo vyplaceno 56 tis. Kč. Odměny členů 
zastupitelstva a členů komisí a výborů představovaly v loňském roce výdaje ve výši 1.511 tis. Kč.   
Celkové náklady na sociální a zdravotní pojištění hrazené městským obvodem v roce 2018 činily 
2.805,5 tis. Kč. Povinné pojistné na úrazové pojištění pak bylo ve výši 30,5 tis. Kč. Refundace mzdy byla 
vyúčtována v celkové výši 10,5 tis. Kč. 
V roce 2018 dobíhala dohoda s úřadem práce o veřejně prospěšných pracích. V rámci této smlouvy bylo 
celkem proúčtováno 31 tis. Kč. Tyto částky byly vyúčtovávány a poukázány zpět našemu městskému 
obvodu. 
 

Zpracování dotací ze státního rozpočtu 
MO je příjemcem příslušných dotací ze státního rozpočtu, s tím je spojena i podrobnější evidence 
takovýchto prostředků.  
V předchozím období byly přijaty dotace na aktivní politiku zaměstnanosti, na povýšení knihovního systému 
od MK ČR a na zajištění volby Prezidenta republiky a na zajištění komunálních voleb. 
Dotace jsou přísně zúčtovatelné a v roce 2018 byly poskytnuty po řádném předložení výkazu a poté 
s několikaměsíčním zpožděním profinancovány, resp. budou proúčtovány při finančním vypořádání. 
Veškeré takto poskytnuté prostředky musí být vykazovány s příslušným účelovým znakem a čerpání těchto 
výdajů kontroluje při své auditorské činnosti kontrolní útvar Krajského úřadu. 
Celkový objem vyúčtovaných účelových dotací v roce 2018 byl ve výši 1.018 tis. Kč. 
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Zajištění kulturních akcí obvodu 
Ekonomický odbor zajišťuje organizaci jednotlivých kulturních akcí MO tak, jak jsou podrobně projednávány 
humanitní komisí a schváleny radou MO. V roce 2018 to byly „Masopustní tancovačka“ – nekonala se 
z technických důvodů, „Dopravní soutěž“, „Slet čarodějnic“, „Dětský den“, „Opékání buřtů“, „Letní kino na 
Dubině“, „Studánecké posvícení“, „Hry pro seniory“, „Vítání podzimu“, „Drakiáda“, „Strašidelná stezka“, 
„Oslavy 100 let výročí vzniku republiky“, „Vánoční zpívání“, „Farmářské trhy“ a „Promenádní koncerty“.  
V květnu byl uspořádán ke Dni matek koncert pana Josefa Sochora. I v roce 2018 byly organizovány 
počítačové kursy pro seniory, které se setkaly s velmi kladným ohlasem, proto se tyto kursy pořádaly jak 
v jarních, tak i v podzimních měsících. Všechny akce se setkaly s příznivým ohlasem.           
Zajištění jednotlivých akcí bylo objednáváno u pana Radka Nováka, který jako OSVČ zajišťuje naše akce. 
Akce jsou předem důsledně organizačně projednány, a to i v rámci činnosti humanitní komise. Informace o 
průběhu akce je poté zveřejněna v našem zpravodaji a na našich webových stránkách, na stránkách 
Informačního centra Pardubice, ale především na informačním banneru umístěného trvale na ochozu před 
úřadem. 
Náklady na zajištění jednotlivých kulturních akcí v roce 2018 představovaly částku 332 tis. Kč.  
 

Evidence veřejných akcí  
Oznamovací povinnost při pořádání veřejných akcí mimo uzavřené prostory staveb vyplývá z obecně 
závazné vyhlášky města č. 13/2006, o veřejném pořádku. 
Akce spojené s produkcí živé či reprodukované hudby a ohňostrojů či světelných a laserových show je 
zakázáno provozovat v době od 22 do 6 hod., pokud není v obecně závazné vyhlášce uvedeno jinak.  
V roce 2018 bylo oznámeno a povoleno 29 akcí pořádaných mimo uzavřené prostory objektů. Z toho 11 
akce spojené s hudební produkcí po 22. hod. U 2 akcí byla RMO udělena výjimka ze zákazu konzumace 
alkoholických nápojů   
Povolování akcí konaných na veřejném prostranství přísluší odboru dopravy a životního prostředí.  
Informace o konání akcí, včetně akcí spojených s noční produkcí, se evidují/zadávají na internetový 
informační portál ISZ (integrovaných záchranných složek). 
 

Životní jubilea 
Městský obvod pamatuje i na své starší spoluobčany a k jejich životním jubileím předává dárek v podobě 
knihy o našem městě. Gratulace probíhá k jejich kulatému jubileu od 80. roku výše a od sta let pak každý 
rok. V roce 2018 bylo přáno 292 občanům MO. 

 
DŮLEŽITÉ AGENDY V OBLASTI PŘENESENÉ PŮSOBNOSTI 

OBLAST MÍSTNÍCH POPLATKŮ 

Vybírání místních poplatků se řídí zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění, kde 
jsou taxativně vyjmenované poplatky, které má možnost vybírat obec. Výši místních poplatků stanovuje dle 
tohoto zákona obec v obecně závazné vyhlášce (toto je výkon samostatné působnosti obce). Samotná 
správa místních poplatků je výkonem přenesené působnosti, kterou obecní úřady vykonávají jako státní 
správu. Jelikož v souladu se zákonem o obcích a se Statutem města Pardubic vykonává úřad městského 
obvodu činnosti státní správy svěřené orgánům obcí, činnost správy poplatků tedy vykonává i ÚMO 
Pardubice III.  

 

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů na území města Pardubic  
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů je stanoven zákonem o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. v platném znění a na území 
statutárního města Pardubic je upraven Obecně závaznou vyhláškou č. 7/2017 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
(dále jen za TKO).  

Sazba poplatku byla v roce 2018 stanovena na částku 500,-Kč. 

TKO 
Počet  

v roce 2018 
Počet  

v roce 2017 
Počet  

v roce 2016 

CELKEM poplatníků 16.215 16.499 16.616 

- z toho uhradilo  15.149 15.302 14.852 



13 

 

- osvobozeno dle vyhlášky 320 347 310 

- počet žádostí o vrácení poplatku 114 95 71 

- změna trvalého pobytu + úmrtí (vyřazení) 1.361 1.108 620 

- výzva k úhradě + platební výměry 736 856 736 

- - dožádání cizinecká policie 0 2 338 

- veřejná vyhláška 12 9 5 

- nařízení exekuce 35 17 0 

- dotazy soudu – pozůstalost 77 84 64 

Na poplatku vybráno k 31.12. 6.889.318,20 Kč 6.957.635,70 Kč 6.939.082,00 Kč 

Výběr poplatku v roce 2018 oproti celkovému počtu poplatníků v přepočtu mírně stoupl, ale dá se říci, že je 
stabilní. Místní poplatek za TKO a pohledávky na něm jsou průběžně vymáhány. Jednotlivými kroky 
vymáhání je zajištěno, aby nedošlo k promlčení nejstarších dluhů. V pravidelných intervalech jsou obesílány 
banky, zdravotní pojišťovny a ČSSZ výzvami k součinnosti. Na základě výsledků této součinnosti je u 
vhodných pohledávek přistoupeno k daňové exekuci. U vybraných případů je pohledávka také předávána 
exekutorskému úřadu, který dále postupuje podle svých právních předpisů a velká část pohledávek byla již 
exekučními příkazy uspokojena.  
 

Výběry místních poplatků TKO se podle zákona č. 565/1990 Sb. a Obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Pardubic v platném znění také týkají vlastníků bytu, rodinného domu nebo stavby určené 
k individuální rekreaci (dále jen nemovitost), ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická 
osoba.  Jedná se o roční nárůst cca 60 poplatníků, kterým postupně správce poplatku zasílá výzvy k úhradě 
poplatku za TKO. Od poplatku je osvobozena pouze nemovitost, kde mají všichni vlastníci trvalý pobyt na 
území města Pardubic. Aktualizace evidence těchto vlastníků nemovitostí jako poplatníků probíhá jedenkrát 
za rok na základě informací z OIT MmP. 
 

Místní poplatek ze psů 
Poplatek ze psů platí držitel psa v místě příslušnému úřadu dle svého trvalého pobytu. Poplatek se platí ze 
psů starších 3 měsíců. Od poplatku ze psů je ze zákona osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle 
zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba 
provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení 
a používání psa zvláštní právní předpis (např. zákon o myslivosti).  
V souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Pardubice, o místním poplatku ze psů, je od 
poplatku též osvobozen držitel psa, který si odebral psa z útulku pro psy, na jehož náklady přispívá 
statutární město Pardubice, na dobu od vzniku poplatkové povinnosti do konce následujícího kalendářního 
roku. Dále též Městská policie Pardubice nebo Police ČR, člen Záchranných brigád kynologů, člen jednotky 
psovodů dobrovolných hasičů a osoba (organizace) provádějící canisterapii. Poplatek ze psů platí držitel dle 
zákona obci (v našem případě MO) příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa 
trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po 
měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. Každou změnu, mající vliv na výši místního poplatku, 
má povinnost poplatník oznámit do 15 dnů ode dne, kdy rozhodná skutečnost nastala.  

Poplatky ze psů 
Počet 

v roce 2018 
Počet  

v roce 2017 
Počet 

v roce 2016 

CELKEM poplatníků 1178 1281 1286 

- z toho uhradilo  1014 1024 1027 

- odhlášky psů 104 86 99 

- žádost o vrácení přeplatku  29 16 15 

- rozhodnutí o osvobození - - - 

- výzva k úhradě + platební příkazy 60 69 102 

- splátkový kalendář - - - 

Na poplatku vybráno k 31.12. 469.127, - Kč 454.692, - Kč 462.923, - Kč 

Všechny pohledávky na tomto poplatku jsou po splatnosti a správkyně poplatku dále provádí vymáhání 
nedoplatků, vč. potřebných místních šetření. Pohledávky narostly u těch poplatníků, kteří mají poplatek 
stanoven v roční výši 1200,- a jsou dlouhodobými dlužníky, dále u poplatníků, u kterých se platební morálka 



14 

 

pokazila v loňském roce. Všem těmto poplatníkům jsou zasílány výzvy k úhradě a dále poplatek vyměřen 
platebním výměrem. Dále jsou podnikány kroky k řádnému vymáhání pohledávek po splatnosti – průběžné 
obesílání bank, zdravotních pojišťoven a ČSSZ výzvami k součinnosti pro zjištění řešení vymožení 
pohledávek formou exekuce. 
O vrácení přeplatku si v roce 2018 zažádali ti poplatníci, kteří v průběhu roku odhlásili psa z evidence 
z důvodu jeho úhynu, předání jinému majiteli nebo z důvodu změny svého trvalého pobytu. 
 

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství 
Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se 
rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných 
obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství 
pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl. Z akcí pořádaných 
na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek 
neplatí. Poplatku za užívání veřejného prostranství spočívajícího ve vyhrazení trvalého parkovacího místa 
nepodléhají osoby zdravotně postižené.  
V rámci tohoto místního poplatku je dále prováděn výběr na tržních místech, která jsou v našem městském 
obvodu provozována dvě. První na Dubině o kapacitě 13 prodejních míst a druhé v ulici Na Drážce u 
nákupního centra Galanta o kapacitě 15 prodejních míst. Výběr místního poplatku provádí správce přímo na 
tržních místech v průběhu prodeje. Každý den zaměstnanec ÚMO navštíví tržiště a od prodejců vybere dle 
zabraných metrů a dle prodávaného sortimentu místní poplatek. Po zaplacení prodejce obdrží doklad o 
zaplacení poplatku. 
Výše místního poplatku se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 9/2010 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství. Prodej vlastních výpěstků zahrádkářů a samostatně hospodařících zemědělců či 
rolníků je zpoplatněn 20,- Kč/m2/den a ostatní prodej (tj. prodej spotřebního zboží či např. jižního ovoce a 
zeleniny od dodavatelů) je zpoplatněn 40,- Kč/m2/den. 

Poplatky 
Počet  

v roce 2018 
Počet  

v roce 2017 
Počet  

v roce 2016 

Poplatek za užívání veřejného prostranství 93 90 82 

Poplatek za tržní místo – počet poplatníků 494 533 787 

Na poplatku vybráno k 31.12. 484.290, - Kč 530.355, - Kč 231.690, - Kč 

K poklesu výběru místního poplatku za tržní místo došlo z důvodu klesajícího počtu trhovců, a to zejména 
těch, kteří prodávají zboží na živnostenský lis a výše poplatku je v jejich případě 40,- Kč/ m2. 
 

Poplatky za povolení herního prostoru – provozování koncových zařízení technické hry 
Od 1. 1. 2017 je v rámci povolovacího řízení postupováno podle zákona č. 180/2016 Sb. o hazardních hrách. 
V rámci povolovacího řízení je úřad oprávněným orgánem k povolení umístění herního prostoru. S účinností 
od 1. 1. 2017 přešla kontrolní činnost a dozor na dodržováním povinností stanovených zákonem na 
ministerstvo financí a celní úřady. Proto v roce 2018 nebyly vykonány naším úřadem žádné pravidelné 
kontrolní akce. 
Rozhodnutí vydaná od 1. 1. 2018 jsou vydaná v souladu se zákonem 186/2016 Sb., o hazardních hrách. Úřad 
městského obvodu vydává povolení k umístění herního prostoru.  V roce 2018 bylo vydáno 20 rozhodnutí 
povolení herního prostoru. K 31. 12. 2018 bylo povoleno 109 koncových zařízení. Na správním poplatku 
bylo k 31. 12. 2018 vybráno 50.000, - Kč. 

Správní poplatek 
Ostatní správní poplatky vybírané naším městským obvodem za jednotlivé úkony jsou krom již zmíněného 
správního poplatku za povolení k umístění herního prostoru či za změnu povolení k umístění herního 
prostoru (viz výše – 50 tis. Kč), správní poplatky za povolení záboru veřejného prostranství, správní poplatky 
za vidimaci, legalizaci a Czechpoint a tyto byly vybrány v roce 2018 v celkové výši 94 tis. Kč.  
 

Přehled vývoje pohledávek 

Název pohledávky 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

        

pokuty – přestupky 211 768 161 770 92 350  110 850  74 350     50 850  47 350  
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Vývoj pohledávek našeho městského obvodu za poplatníky – dlužníky vykazuje v posledním roce pokles 
o částku 137 tis. Kč. 

Pohledávky vzniklé z agendy přestupků do roku 2018 jsou ve výši 211 tis. Kč. Zde došlo k meziročnímu 
nárůstu o cca 30 %. V loňském roce došlo v přestupkové agendě ke zvýšení počtu případů a v návaznosti na 
to i k nárůstu uložených pokut. Jedním z důvodů je skutečnost, že od roku 2018 zasílá městské policie 
k dořešení přestupky týkající se stání na zeleni a tím porušení OZV. Dále se od minulého roku sjednotila 
metodika a při nedostavení se účastníků řízení k podání vysvětlení se ukládá pořádková pokuta (dle 
správního řádu). Stále se podnikají kroky k vymožení jednotlivých pokut z přestupků, vč. exekučních. 

Pohledávky u poplatku ze psů v loňském roce poklesly o 24 tis. Kč, na celkovou částku 66,6 tis. Kč. K nárůstu 
pohledávek došlo u těch poplatníků, kteří mají poplatek stanoven v roční výši 1200,- a jsou dlouhodobými 
dlužníky, dále u poplatníků, u kterých se platební morálka pokazila v loňském roce. Všem těmto 
poplatníkům jsou zasílány výzvy k úhradě a dále poplatek vyměřen platebním výměrem. Dále jsou 
podnikány kroky k řádnému vymáhání pohledávek po splatnosti. 

Pohledávka na místních poplatcích z užívání veřejného prostranství (pouze za zábor v dopravě) ve výši 
7.475, - Kč je pouze za jeden subjekt. Jedná se o pohledávku z roku 2011 a je již vymáhána prostřednictvím 
exekuce.  

K 31. 12. 2018 zůstávají na poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů (dále TKO) pohledávky v celkové výši 1.271 tis. Kč, tj. meziroční pokles o 
částku 160 tis. Kč. Jednotlivými kroky vymáhání je zajištěno, aby nedošlo k promlčení nejstarších dluhů, 
které jsou připravovány a postupně řešeny exekučním způsobem. 
 

ÚSEK VNITŘNÍCH VĚCÍ 
 

Spisová služba 
Podatelna, spadající pod odbor ekonomický a vnitřních věcí, provádí příjem a odesílání pošty, provoz 
elektronické podatelny a datových schránek, vede stanovenou evidenci našich i cizích veřejných vyhlášek a 
zajišťuje spisovou a skartační službu podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a vyhlášky 
č. 259/2013 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby. Zajišťuje odbornou správu dokumentů, která 
zahrnuje příjem dokumentů, jejich evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, 
odesílání, ukládání a na to navazující závěrečný proces vyřazování ve skartačním řízení. Skartační řízení se 
provádí u všech dokumentů, kterým uplynula skartační lhůta a u úředních razítek vyřazených z evidence na 
základě spisového a skartačního řádu po schválení příslušným Státním okresním archivem v Pardubicích. 
 

Vidimace a legalizace 
V rámci přenesené působnosti se provádí vidimace (ověřování listin) a legalizace (ověřování podpisů) na 
základě zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti 
podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování) a rovněž vyhlášky č. 36/2006 Sb., o ověřování 
shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu.    
 

Czech POINT 
Úsek dále zajišťuje provoz kontaktního místa veřejné správy Czech POINT a v jeho rámci provádí pořizování 
ověřených výpisů z informačních systémů a rejstříků, autorizované konverze dokumentů podle platných 
právních předpisů (v rozsahu upraveném zvláštními zákony) a vede jejich evidenci.   

MP ze psů 66 568 90 671 68 390  71 341  60 087  76 884  92 799  

MP-VP-zábor v dop. 7 475 7 475 9 475  9 475  9 475  7 475  27 015  

MP-VP–vyhr. park. 0 0 0  0  0  0  0  

MP – VP – reklama 0 0 0  0  0  0  0  

MP z VHP        

MP z VLT        

MP za TKO 1 271 499 1 431 114 1 673 961  2 110.986  1 940 773   1 663.390   1 477 879 

         

POHLEDÁVKA 
CELKEM 

1 557 310 1 694 029 1 844 176  2 302 652  2 084 685  1 798 599  1 645 043 
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Prostřednictvím CzechPOINT@office se provádí pro vlastní výkon samotného úřadu, např. pro potřeby 
komunikace prostřednictvím datových schránek, autorizovanou konverzi z moci úřední, dále vyhotovuje 
výpisy ze základních registrů na úseku OEVV z důvodu vymáhání exekucí a na úseku ODŽP z důvodu ověření 
údajů účastníka řízení. 
Součástí služeb Czech Pointu je agenda „ověření totožnosti osoby“, jež slouží všem občanům ČR, kteří se 
dostanou v cizině do potíží při ztrátě osobních dokladů. Mohou se pak dostavit na zastupitelský úřad a 
požádat o náhradní cestovní doklad. 
V dubnu roku 2017 byla spuštěna nová agenda „Zprostředkovaná identifikace“. Ta je určena 
pro zprostředkovanou identifikaci podle § 10 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti 
legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Tato agenda slouží i pro registraci hráčů 
k internetovým hazardním hrám. 
V souvislosti se zpřístupněním aplikace eReceptu lze od prosince r. 2017 využít v Czech Pointu službu 
„jednoznačné ztotožňování občanů“. 
V souvislosti s koncem přechodných lhůt dle § 19 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících 
důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, skončila dne 19. 9. 2018 (včetně) možnost pro 
veřejnou správu podepisovat dokumenty „pouze“ zaručeným elektronickým podpisem založeným na 
kvalifikovaném certifikátu pro elektronické podpisy. Pro účely elektronického podepisování stačilo mít 
pouze vydaný kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis uložený například v operačním systému 
počítače. Od 20. 9. 2018 veřejná správa musí používat místo něj tzv. kvalifikovaný elektronický podpis. 
Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o elektronické 
identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o zrušení směrnice 
1999/93/ES je nejvyšší formou elektronického podpisu (co do své důvěryhodnosti) tzv. kvalifikovaný 
elektronický podpis. V České republice veřejná správa používala doposud většinou nižší formu 
elektronického podpisu, a to tzv. zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro 
elektronické podpisy, pro který původní zákon o elektronickém podpisu (zákon č. 227/2000 Sb.) používal 
pojem „uznávaný elektronický podpis“. 
Kvalifikovaný elektronický podpis je nyní vyžadován u následujících agend: výpis z Rejstříku trestů, 
autorizovaná konverze, agendy Matrik (Agendy zvláštní matriky, Agendy soudy, Agendy ohlašovny, Agendy 
obcí III. typu). 
 

Přehled úkonů za rok 2018 
 2018 2017 2016 2015 2014 
Podatelna – přijatá pošta (ČP, elektronicky, osobně, 
fax, kurýr) 

1844 1833 1 737 2 929 1 841 

Podatelna – odesl. pošta (ČP, elektronicky, osobně, 
fax, kurýr) 

1447 1792 2 258 2 138 2 484 

        z toho: obyčejně (psaní prostř. ČP) 1096 1271 1 702 1 470 1 769 

Datové zprávy: přijaté 1267 1340 1 422 1 027 902 

Datové zprávy: odeslané 689 706 973 653 556 

Výpis z rejstříku trestů 60 62 83 88 99 

Výpis z katastru nemovitostí 4 18 26 20 19 

Výpis ze živnostenského rejstříku 1 4 2 14 10 

Výpis z veřejného rejstříku 5 17 14 24 19 

Výpis z bodového hodnocení řidiče 2 1 0 3 2 

Registr účastníků provozu MA ISOH 0 0 0 0 0 

Žádost o zřízení datové schránky (FO) 2 0 2 0 7 

Žádost o zneplatn. a vydání nové dat. schránky 2 1 4 3 4 

Insolvenční rejstřík 0 0 0 0 0 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů ISVZ 4 6 6 8 6 

Veřejné vyhlášky EIA 3 6 9 30 4 

Autorizovaná konverze 98 138 66 82 32 

Základní registry 146 181 72 10 21 

Zprostředkovaná identifikace 1 0 - - - 

Vidimace (ověření listin) 174 202 218 282 236 

Legalizace (ověření podpisů) 1668 1163 780 965 569 



17 

 

Ověřování celkem 1842 1365 998 1 247 805 
 

V porovnání s rokem 2017 je patrný úbytek odesílané pošty (-345), zejména u odesílání obyčejných psaní 
prostřednictvím České pošty. U přijímání a odesílání pošty prostřednictvím datových schránek došlo 
k úbytku (-90); přijaté datové zprávy (-73) a odeslané datové zprávy (-17).   
V agendě Czech Pointu došlo k celkovému úbytku (-106,) především v následujících agendách: výpis 
z katastru nemovitostí (-14), výpis z veřejného rejstříku (-12), autorizovaná konverze (-40) a výpis 
ze základních registrů (-35). U ověřování došlo celkově k nárůstu (+477), ke kterému došlo navýšením 
legalizace (+505). S ohledem na zvýšený počet ověřování a na základě doporučení nadřízeného orgánu po 
provedeném auditu (Magistrát města Pardubic, OSA), zakoupil úřad program „Legalizace a vidimace“ od 
firmy Triáda Praha, který s sebou přinese zkvalitnění poskytované služby a zároveň umožní automatickou 
kontrolu platnosti předložených dokladů (občanských průkazů, cestovních pasů) přes základní registry. 
 

Ztráty a nálezy 
V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. Úřad vede evidenci Ztrát a nálezů. 
Problematiku nálezů a ztrát upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ustanovení § 1045 - § 1065. 
Na základě těchto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen vydat ji vlastníkovi. Není-li vlastník 
znám, je nálezce povinen nález oznámit obci (zpravidla do tří dnů od nálezu), na jejímž území k nálezu 
došlo. Pokud se úřadu přihlásí vlastník věci, je vyzván k prokázání totožnosti a identifikaci ztracené věci tak, 
aby prokázal, že mu věc náleží. Vlastník věci je rovněž dle Občanského zákoníku povinen nahradit náklady, 
které vznikly v souvislosti s jejím opatrováním. S nálezci je sepsán protokol o odevzdané věci. Věci mohou 
být na úřad také předávány anonymně. Nepřihlásí-li se vlastník do tří let od jejího vyhlášení, připadá věc do 
vlastnictví nálezce či městskému obvodu. Nalezené doklady (občanské průkazy, cestovní pasy, řidičské 
průkazy aj.) se předávají příslušným orgánům státní správy, které je vydaly a které zajišťují příslušnou 
agendu. Kreditní a platební karty, zdravotní karty atd., u kterých se nedá majitel zjistit, se odevzdávají 
příslušné instituci – vlastníkovi. Za rok 2018 bylo odevzdáno na úřad 10 nálezů, z nichž 1 byl vydán 
vlastníkovi.  

4. 
Odbor dopravy a životního prostředí 

 

Personální obsazení:  

Ing. Lenka Vacinová  -  vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, investice a rozvoj obvodu  
Ing. Monika Šimůnková -  doprava a komunikace 
Ing. Kateřina Kozáková -  životní prostředí a veřejná zeleň 
Alena Zárubová  -  úsek přestupků, dětská hřiště a venkovní mobiliář  
Miluše Pětioká  -  vedení a organizace pracovní skupiny ÚMO  
 

Julius Sivák -  člen pracovní skupiny 
Petr Kozák -  člen pracovní skupiny 
Ludevít Lány -  člen pracovní skupiny 
Petr Zemek  -  člen pracovní skupiny do 30. 7. 2018 
Roman Pilař  -  člen pracovní skupiny 
Jaroslav Petrus  -  člen pracovní skupiny 

Osoby z evidence Úřadu práce na veřejně prospěšné práce:  
Jaromír Oppa  - od 13. 9. 2018 do 31. 10. 2018 
Jan Bernhard  - od 13. 11. 2018 do 31. 1. 2019 
 

I. Rozsah výkonu státní správy zajišťované v roce 2018 (přenesená působnost) 
 

1. Podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:  

• Vydávání rozhodnutí na základě podaných žádostí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les.  

• Dle § 9 odst. 2 vedení přehledu pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu. 

• Vyjadřování se ke stavebním záměrům jako dotčený orgán státní správy. 

2. Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: 
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• Kontrolování, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěné využití nebo 
odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem. 

3. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích: 

• Ve věcech místních komunikací na území městského obvodu;  

• Ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací na území městského obvodu – jedná se o 
působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností přenesenou Statutem na městské obvody. 

4. Podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – výkon přenesené 
působnosti svěřené obecním úřadům a dále přestupky dle zvláštních právních předpisů svěřené obecním 
úřadům. 

 

Odbor je příslušný k vydávání:  

1. Povolení zvláštního užívání místních komunikací, mezi které patří především:  

• provádění stavebních prací, 

• umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužící k údržbě nebo opravám těchto 
komunikací, 

• zřizování vyhrazeného parkování, 

• umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním 
pozemku nebo na něm, mimo mostní objekty, 

• umístění a provozování reklamních zařízení, 

• zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných zařízení, 

• pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí, jestliže by jimi mohla 
být ohrožena bezpečnost nebo plynulost silničního provozu, 

• umístění a provozování reklamního zařízení.  
2. Povolení k připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci nebo úpravě takového připojení či jeho 

zrušení. 
3. Řešení správního řízení dle ustanovení § 19c zákona o pozemních komunikacích, a to ukládání povinností 

odstranění vraku jeho provozovateli. V roce 2018 odbor zahájil správní činnost na tomto úseku 
s ohledem na novelizované ustanovení zákona o pozemních komunikacích. Je třeba dále řešit 
problematiku neznámého vlastníka s ohledem na novelizované ustanovení zákona o pozemních 
komunikacích účinné od 1. 10. 2018 (novelizované zákonem č. 193/2018 Sb., kterým se mění zákon 
č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 
168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. 

4. Povolení připojení pozemní komunikace k místní komunikaci nebo úpravě takového připojení či jeho 
zrušení. 

5. Povolení uzavírek místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, popř. nařízení 
objížďky. 

6. Povolení k umístění pevné překážky na pozemní komunikaci. 
7. Povolení ke kácení dřevin dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
8. Vedení přehledu pozemků vhodných pro náhradní výsadbu ve svém územním obvodu dle ustanovení § 9 

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.  
9. Odbor zajišťoval výkon státního dozoru na místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 

komunikacích – prováděl kontrolu plnění povinností uživatelů pozemních komunikací.  
10. Odbor se vyjadřoval k projektovým dokumentacím jako dotčený orgán státní správy na úseku dopravy 

a životního prostředí v rozsahu jeho působnosti (svěřené státní správy). 
11. Řízení o přestupcích příslušející zvláštními právními předpisy jsou řešeny dle zákona č. 250/2016 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich účinného od 1. 7. 2017 svěřené obecním úřadům (tzv. 
jedničkovým obcím).  
 

Úsek přestupků 
 

Úseku přestupků přísluší výkon přenesené působnosti svěřené obecním úřadům dle výše uvedených 
právních předpisů (tzv. „jedničkovým obcím“) a dle zvláštních právních předpisů svěřených obecním 
úřadům (tzv. „jedničkovým obcím“) a organizace bezpečnostně kontrolních akcí.  
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Ve spolupráci s Městskou policií Pardubice a Policií ČR byla provedena bezpečnostně kontrolní akce 
zaměřená na dodržování zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými 
tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, heren a 
pohostinských zařízení. Tato akce proběhla ve večerních a nočních hodinách na území Městského obvodu 
Pardubice III dne 24. 4. 2018.   
 

Přestupky 
Do roku 2018 se z předchozího roku 2017 přesouvalo celkem 18 nedořešených přestupků. Jednalo se 
hlavně o přestupky, kde se čekalo na nabytí právní moci, přestupky, které lze projednat jen na návrh, kde je 
zákonem stanovená lhůta k podání na 3 měsíce a dále přestupky, které čekaly na ústní projednání. Všechny 
tyto přestupky byly vyřešeny. 
Během roku 2018 došlo k našemu úřadu celkem 130 dalších přestupků v oblasti majetku, občanského 
soužití a veřejného pořádku. Ve většině případů se jednalo o přestupky mezi osobami blízkými, tj. 
přestupky, které je možné projednat jen na návrh postižené osoby po účinnosti nového zákona 
č. 250/2017 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kdy po podání souhlasu je povinnost řešit tyto 
přestupky z moci úřední, ale pouze se souhlasem osoby přímo postižené spácháním přestupku. Souhlas 
musí být podán správnímu orgánu do 30 dnů ode dne doručení poučení. V případě nepodání souhlasu 
s vedením řízení je správní orgán nucen daný přestupek odložit. Přestupky, které se řeší z úřední povinnosti 
bez nutného souhlasu, byly z předešlého roku dořešeny do doby 30. 6. 2018 v blokovém řízení po účinnosti 
nového zákona formou příkazu na místě. Další možnosti řešení těchto přestupků bylo buď v příkazním či 
případně ve správním řízení a některé přestupky byly postoupeny pro věcnou či místní nepříslušnost.  

Způsob řešení přestupků: 

- postoupeno v souladu s ust. § 12 správního řádu 32 
- řešeno v blokovém řízení (příkazem na místě) 24 
- řešeno v příkazním řízení 24 
- řešeno ve správním řízení 4 
- zastavených správních řízení 4 
- odložení dle § 66 zák. o přestupcích č. 200 /1990 Sb. (do 30. 6. 2017)  
- odložení dle § 76 zákona č. 250/2016 Sb. (od 1. 7. 2017)                                                                                 

0 
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Celkem do roku 2019 přechází 26 přestupků, u kterých se čeká na nabytí právní moci, či podání návrhu 
k projednání a dále se jedná o přestupky spáchané neznámým pachatelem, u kterých je správní orgán 
nucen čekat 60 dní, zda se ztotožní pachatel. V opačném případě jsou tyto přestupky odloženy. 

Rozdělení přestupků za rok 2018: 

přestupky proti občanskému soužití přestupky proti majetku 

osoby přes 18 let: 90 případů osoby přes 18 let: 28 případů 

osoby do 18 let: 0 případů osoby do 18 let:  2 případy 

přestupky proti veřejnému pořádku ostatní přestupky dle zák. č. 200/1900 Sb. 

osoby přes 18 let:  34 případů osoby přes 18 let:  7 případů 

osoby do 18 let: 0 případů osoby do 18 let:  0 případů 
 

Během roku 2018 dále vyřizoval úsek přestupků 150 žádostí orgánů činných v trestním řízení, soudů,  
a dalších orgánů. Tyto žádosti byly zaměřeny na podání zprávy o občanech, proti kterým bylo vedeno 
trestní řízení, správní řízení na úseku zbraní a střeliva, bezpečnostních prověrek apod. 
 

Správní řízení 
V průběhu roku 2018 nebylo vedeno žádné řízení ve smyslu ust. § 66d - § 66e zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích. 

Evidence výpisů Czech point – opis z evidence rejstříků přestupků 
V roce 2018 v souladu se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, jako 
součást přestupkové agendy, kde je to taxativně stanoveno zákonem, byla vkládána veškerá pravomocná 
rozhodnutí do rejstříku přestupků v Czech point. U řešení přestupků je také povinnost v rámci přestupkové 
agendy do evidence přestupků nahlížet, kdy na základě této evidence, v případě recidivy, k tomuto výstupu 
nutno přihlížet při následném ukládání sankcí.  
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II. Rozsah výkonu samostatné působnosti zajišťované v roce 2018 
 

Rozsah samostatné působnosti je vykonáván v rozsahu Statutu města Pardubic.  
  

Na úseku životního prostředí  

• zpracovával podklady pro jednání rady MO ve věcech vyjádření městského obvodu k investičním 
záměrům na jeho území; 

• vyjadřoval se k návrhům investičních záměrů třetích osob, městského obvodu a města Pardubice  
na jeho území; 

• kontroloval zásahy při zvláštním užívání veřejného prostranství do veřejné zeleně a dřevin,  

• zajišťoval údržbu veřejné zeleně (seč trávníků, zahradnické práce, péče o keře, keřové skupiny, 
zapojené porosty a stromy) na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně na pozemcích 
v majetku města Pardubice; 

• vykonával kontrolu ploch stromů určených inventarizací stromů, které jsou vzrostlé na plochách 
zařazených v pasportu veřejné zeleně na pozemcích v majetku Statutárního města Pardubice; 

• zajišťoval údržbu a péči o stromy na základě uzavřeného smluvního vztahu, které jsou vzrostlé  
na plochách zařazených v pasportu veřejné zeleně na pozemcích v majetku Statutárního města 
Pardubice (řezy, zajištění průjezdního profilu, návrhy kácení, řešení kalamitních situací, navrhuje plány 
péče na další roky, realizace kácení stromů v různých režimech atd.); 

• oznamoval kácení stromů Magistrátu města Pardubic jako obci s rozšířenou působností dle ustanovení 
§ 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; 

• upozorňoval vlastníky pozemků k provedení údržby zeleně na jejich pozemcích (péče o stromy a seče 
trávníků) umístěných na veřejném prostranství (pokud hrozí narušení vzhledu městského obvodu dle 
zákona o obcích);  

• zajišťoval údržbu a úklid odpadků a odstranění nepovolených skládek na pozemcích města Pardubic, 
mimo lesních pozemků; 

• zajišťoval pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad;  

• zajišťoval údržbu a výsyp odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy a jejich sběr ze 
zpevněných ploch a zeleně; 

• zajišťoval uložení odpadu z nepovolených skládek a uložení biologického materiálu vzniklého při péči 
o veřejnou zeleň způsobem dle zákona o odpadech a souvisejících předpisů; 

• řešil požadavky, podněty a žádosti občanů týkající se stavu veřejné zeleně, dřevin (stromů a keřů); 

• na základě aktuálně zjištěného stavu zajišťoval řešení nenadálých stavů stromů a dřevin; 

• připravoval návrhy náhradních výsadeb v rámci řízení o povolení kácení dřevin (dle zákona  
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny) za žadatele – městský obvod; 

• vedl jednání s občany městského obvodu týkajících se investiční akcí, sadových úprav a dalších 
vybraných témat;   

• připravoval koncepci rozvoje a vyhodnocení koncepce rozvoje v oblasti životního prostředí; 

• přijímal oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění;  

• vedl zaměstnance zařazené do pracovní skupiny Úřadu městského obvodu Pardubice III provádějících 
údržbu a úklid veřejného prostranství a zaměstnance pracující na základě smluvního vztahu s úřadem 
práce k zajištění veřejně prospěšných prací; 

• zajišťoval a kontroloval provádění prací odsouzenými v rámci spolupráce s Vězeňskou službou České 
republiky – Věznicí Pardubice na základě uzavřeného smluvního vztahu (včetně zajišťování obědů pro 
odsouzené dle uzavřeného smluvního vztahu). 
 

Na úseku údržby dětských hřišť, sportovišť a mobiliáře 

• zajišťoval údržbu prvků drobné zahradní architektury, dětských hřišť a sportovišť na veřejném 
prostranství ve správě městského obvodu; 

• zajišťoval provádění kontrolní činnosti dle ČSN herních prvků a sportovišť včetně pískovišť, venkovního 
fitness a dětských hřišť;  

• řešil požadavky a podněty občanů týkající se výše uvedeného mobiliáře, klepačů a sušáků na prádlo; 

• zajišťoval evidenci, likvidaci a předání pokladů na město týkající se klepačů a sušáků na prádlo;  

• připravoval koncepci rozvoje a vyhodnocení koncepce rozvoje v oblasti dětských hřišť, sportovišť a 
mobiliáře; 
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• připravoval návrhy pro investiční činnost na úseku dětských hřišť, sportovišť a dalšího mobiliáře.  
 

Na úseku dopravy a silničního hospodářství 

Odbor vykonává vlastnická práva k místním komunikacím na území městského obvodu a veřejně 
přístupným účelovým komunikacím v majetku města s výjimkou mostních objektů, dopravního značení 
a zařízení, zimní údržby, čištění vozovek a řešení bezbariérovosti (tj. dle rozsahu výkonu samostatné 
působnosti dle Statutu města).  
 

V rámci výkonu vlastnických práv vykonával tyto činnosti: 

• prováděl údržbu a opravy místních a veřejně přístupných účelových komunikací, kromě čištění a zimní 
údržby komunikací ve správě obvodu, které v souladu se Statutem města zajišťuje Statutární město 
Pardubice,  

• vyjadřoval se k harmonogramu čištění a zimní údržby komunikací v jeho správě a prováděl kontrolu 
jejich plnění, o zjištěných závadách informoval odbor dopravy Magistrátu města Pardubic, 

• prováděl drobnou zimní údržbu komunikací ve správě obvodu nezahrnutých do harmonogramu zimní 
údržby,  

• prostřednictvím odborné společnosti zajišťoval odstranění plevele rostoucího na komunikacích ve 
správě městského obvodu,  

• poskytoval městu podklady pro vedení a aktualizaci pasportu místních komunikací, 

• podával návrhy na stanovení místní a přechodné úpravy provozu na místních komunikacích a 
v případě návrhu ze strany Magistrátu města Pardubic se k tomuto návrhu vyjadřoval, 

• podával návrhy na zařazení pozemních komunikací do kategorií a tříd místních komunikací, popř. 
vyřazování, 

• vydával stanoviska, vyjádření a souhlasy vlastníka k uzavírkám, připojování, zvláštnímu užívání 
místních komunikací a k umisťování věci na komunikacích  

• prováděl kontrolu zvláštního užívání místních komunikací a jejich uvedení do původního stavu po 
skončení zvláštního užívání  

• prováděl kontrolu ploch po zvláštním užívání v následujícím období po předání staveniště,  

• řešil požadavky a žádosti občanů týkající se technického stavu chodníků a komunikací a řešení závad 
ve sjízdnosti a schůdnosti těchto ploch,  

• připravoval podklady za vlastníka pozemní komunikace dle postupů dle ustanovení § 19c zákona o 
pozemních komunikacích – problematika vraků  

• vydával souhlas se zvláštním užíváním veřejně přístupných účelových komunikací a zeleně v majetku 
města pro:  

− provádění stavebních prací, 

− umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, 

− umístění a provozování reklamních zařízení, 

− pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a dohlížel na jejich 
uvedení do původního stavu po ukončení zvláštního užívání.  
 

Na úseku investiční výstavby 
• Vyjadřoval se k investičním záměrům města, které mají být realizovány na území MO. 

• Vyjadřoval se k návrhům a časovým programům investiční výstavby a velkých oprav ve vztahu 
k obvodu. 

• Zajišťoval předkládání návrhů městu na velké opravy a investiční výstavbu na území obvodu, které 
budou částečně či zcela hrazeny z rozpočtu města. 

• Spolupracoval s městem při realizaci investičních akcí na území obvodu – Cyklostezka v centrální ose 
sídliště Dubina – SV – JZ, Pardubice. 

• Zajišťoval přípravu investičních akcí na území MO (zpracování studií, projektových dokumentací pro 
územní rozhodnutí nebo souhlas, pro stavební povolení a pro provádění stavby včetně zajištění 
potřebných povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon). 

• Zajišťoval přípravu podkladů pro zadání veřejných zakázek a následnou realizaci a zabezpečení 
investičních akcí hrazených z rozpočtu obvodu v souladu s platnými právními předpisy a vnitřními 
předpisy a následné protokolární převedení dokončeného díla do majetku města. 

• Zajišťoval veřejná projednání připravovaných investičních akcí s občany obvodu. 
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• Připravoval návrhy náhradních výsadeb sloužících jako poklad k řízení o povolení kácení dřevin za 
žadatele – městský obvod. 

• Koordinoval připravované stavby se stavbami třetích osob, vč. statutárního města Pardubice. 

• Projekčně zpracoval sadové úpravy u vybraných bytových domů. 

• Projekčně připravoval opravy chodníků a dětských hřišť 

• Připravoval a zabezpečoval investiční akce městského obvodu v souladu s platnými předpisy. 

• Zajišťoval investiční dozor za objednatele při realizaci investičních akcí a kontroloval průběh provádění 
staveb. 

• Zajišťoval a kontroloval geodetické zaměření dokončených investičních akcí z důvodu aktualizace 
technické mapy města. 

• Prováděl předání dokončených investic do majetku města. 
 

Na úseku správy majetku města vyjma výše uvedeného 
• Zastupoval Městský obvod Pardubice III ve správních řízeních. 

• Zajišťoval dohled nad kulturními a historickými památkami, které se nacházejí na území obvodu, 

• Vydával souhlas se zvláštním užíváním veřejného prostranství, které není pozemní komunikací, pro:  

− provádění stavebních prací, 

− umístění, skládání a nakládání věcí nebo materiálů, 

− umístění a provozování reklamních zařízení, 

− pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí a dohlížel na jejich 
uvedení do původního stavu po ukončení zvláštního užívání. 

• Prováděl kontrolu ploch po zvláštním užívání veřejného prostranství: 

− stav travnatých ploch (osetí, výskyt kamenů zabraňujících řádnému provádění následné údržby), 

− kontrola stavu dotčených dřevin (zásahy do větví, kořenového prostoru)  

− zpracování připomínek a kontrola jejich plnění 

− následné kontrola v rámci stanovené záruční doby.  
  

III. Přehled činnosti jednotlivých úseků náležejících ODŽP v roce 2018 
 

Předmětem provádění údržby zeleně na území Městského obvodu Pardubice III v roce 2018 byly 
následující činnosti: 
• údržba veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Pardubice zařazené do pasportu 

veřejné zeleně – seč travnatých ploch;  

• provádění zahradnických prací – ořezy keřů a keřových skupin; 

• zálivka dřevin (stromů a keřů) v rozsahu stanoveném v uzavřeném smluvním vztahu; 

• zajišťování doplňování borky do založených záhonů a zajišťování doplňování zeminy dle potřeby do 
travnatých ploch;   

• příprava návrhů a provádění nové výsadby dřevin (stromů a keřů), tvorba nových záhonů a stanovišť 
stromů s ohledem na umístění stávajících inženýrských sítí a jejich ochranných pásem; 

• péče o stromy vzrostlé na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Pardubice zařazené  
do pasportu veřejné zeleně, provádění kácení, zdravotních řezů, výchovných řezů, bezpečnostních 
řezů, lokálních redukcí (z důvodu stabilizace nebo z důvodu odtahu stromů od pevné překážky);  

• zajišťování průchozího a průjezdního profilu ořezem dřevin vzrostlých na pozemcích ve vlastnictví 
statutárního města Pardubice zařazené do pasportu veřejné zeleně; 

• instalace dynamických vazeb jako zvýšení stability koruny stromu; 

• provádění kontroly již instalované dynamické vazby (vazbu je nutné kontrolovat s pomocí přistavení 
plošiny, aby byla zajištěna její bezpečnost); 

• řešení situací spojených s výskytem škůdců na dřevinách; 

• příprava návrhů plánu péče o stromy vzrostlé na pozemních zařazených do pasportu veřejné zeleně na 
další kalendářní rok; 

• vedení evidence stromů nezařazených zatím do inventarizace stromů; 

• provádění kontroly stromů určených inventarizací stromů zařazených do pasportu veřejné zeleně na 
pozemcích v majetku statutárního města Pardubice. Každý rok je kontrolována část těchto ploch; 

• kontrola stromů dosud nezařazených do inventarizace stromů;   
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• řešení nenadálých kalamitních situací na úseku péče o stromy (kácení, ořezy, likvidace, evidence, 
nahlašování vlastníků pozemků); 

• provádění místních šetření v rámci návrhu investičních akcí třetích osob a městského obvodu na jeho 
území (tj. porovnání skutečnosti s navrhovanými projektovými dokumentacemi) a navrhování změn 
projektových dokumentací s ohledem na minimalizaci zásahu do stromů a jiných dřevin (např. návrhy 
nových tras inženýrských sítí) atd.;  

• provádění místních šetření před vydáním povolení zvláštního užívání veřejného prostranství (tj. 
porovnání skutečnosti s navrhovanou stavbou zvláštního užívání); 

• provádění kontroly veřejného prostranství po ukončení zvláštního užívání veřejného prostranství 
(zajištění kvality zelených ploch – např. osetí, zrotavátorování atd.);  

• kontrola a upozorňování vlastníků pozemků k provedení údržby zeleně na jejich pozemcích (péče o 
stromy a seče trávníků), umístěných na veřejném prostranství, v případě, že jejich jednáním hrozí 
narušené vzhledu v souladu se zákonem o obcích;  

• zajišťování pravidelného přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad;  

• zajišťování údržby a výsypu odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy a jejich sběr ze 
zpevněných ploch a zeleně; 

• zajišťování ukládání odpadu z nepovolených skládek a uložení biologického materiálu vzniklého při péči 
o veřejnou zeleň způsobem dle zákona o odpadech a souvisejících předpisů; 

• řešení požadavků, podnětů a žádostí občanů týkající se stavu veřejné zeleně, dřevin (stromů a keřů); 

• vedení jednání s občany městského obvodu týkajících se investičních akcí, sadových úprav a dalších 
vybraných témat;  

• příprava a vyhodnocení koncepce rozvoje v oblasti životního prostředí; 

• přijímání oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 246/1992 
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění.  

 

Předmětem provádění likvidace odpadů realizovaných městským obvodem v roce 2018 byly tyto 
činnosti: 
• pravidelné přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad,  

• údržba a výsyp odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy a jejich sběr ze zpevněných 
ploch a zeleně, 

• údržba a úklid odpadků a odstranění nepovolených skládek. 
 

Předmětem provádění údržby prvků drobné zahradní architektury, dětských hřišť a sportovišť na 
veřejném prostranství ve správě městského obvodu v roce 2018 byly následující činnosti: 
• běžné vizuální a provozní kontroly pískovišť, sportovišť, herních prvků a zařízení, venkovních fitness, 

• mimořádné provozní kontroly vybraných herních prvků, 

• hlavní roční kontrola pískovišť, herních prvků a zařízení, venkovních fitness,  

• údržba pískovišť, herních prvků a zařízení, venkovních fitness a dětských hřišť na základě provedených 
kontrol, 

• pravidelné kontroly a následné úpravy dopadových ploch herních zařízení (odstranění krust  
u kačírku, zajištění prodyšnost vrstev písku), popř. zajištění dodání doplnění dopadových ploch;  

• údržba laviček a dalšího venkovního mobiliáře ve správě městského obvodu;  

• umístění nových herních prvků; 

• zpracování návrhů na realizaci nových hřišť pro rok kalendářní rok 2019 včetně požadavků do rozpočtu 
pro rok 2019; 

• zpracování vyhodnocení účinnosti bezpečnostních opatření prováděných na dětských hřištích a 
sportovištích za rok 2017 z důvodu, určení vhodnosti a účinnosti použitých bezpečnostních opatření 
(opravy, kontroly, zásahy atd.), případně pro provedení jejich změny, 

 

Údržba pozemků ve vlastnictví Statutárního města Pardubice umístěných na veřejném 
prostranství (na plochách zařazených do pasportu veřejné zeleně) 

• Na základě uzavřeného smluvního vztahu se společností Služby města Pardubic a.s. MO zajišťoval 
údržbu travnatých ploch zařazených do pasportu veřejné zeleně na území obvodu o celkové výměře  
388 186 m2. Jednalo se zejména o sekání trávy (včetně případných ruderálních porostů), odstranění 
náletových dřevin, podzimní úklid travnatých ploch od spadaného listí, včetně následné likvidace 



24 

 

odpadů. Údržba travnatých ploch byla prováděna ve dvou režimech na základě odlišného druhu 
užívání.  

• Provádění zahradnických prací a dalších prací spojených s ošetřováním veřejné zeleně včetně svozu a 
likvidace vzniklého odpadu na základě uzavřeného smluvního vztahu se společností Služby města 
Pardubic a.s., zahrnuje údržbu keřových skupin, živých plotů, ořezy a zálivku keřů, ošetřování dřevin 
umístěných v mobilních vázách, provádění zálivky nových výsadeb stromů a keřů (vč. zapojených dle 
podmínek stanovených ve smlouvě) a další, 

• Úklid veřejných prostranství – prostřednictvím pracovní skupiny ÚMO, zaměstnanců pracující na 
základě smluvního vztahu s úřadem práce k zajištění veřejně prospěšných prací, v rámci prací 
prováděných odsouzenými muži v rámci spolupráce s Vězeňskou službou České republiky.  
 

Výsadba dřevin během roku 2018  

Na území městského obvodu byla v roce 2018 provedena výsadba celkem 4 068 ks keřů, 277 ks a 54 ks 
stromů dle níže uvedené tabulky.   

Výsadba dřevin – financováno z rozpočtu MO Pardubice III  Počet keřů Počet stromů 

U bytového domu čp. 1008–1011 (před) v ulici Erno Košťála  214  

Za bytovým domem čp. 1008–1011 v ulici Erno Košťála   2 

Za bytovým domem čp. 1546–1548 v ulici Na Drážce   3 

Za bytovým domem čp. 1549–1551 v ulici Na Drážce   2 

Za bytovým domem čp. 948–952 v ulici Erno Košťála   3 

Půlkruhové záhony u centrálního parkoviště Dubina v ulici  
Jana Zajíce  

100  

Za bytovým domem čp. 953–954 v ulici Jana Zajíce   3 

Mezi bytovými domy čp. 959 a čp. 960 v ulici Jana Zajíce   1 

Před bytovým domem čp. 974–979 v ulici Erno Košťála   7 

U bytového domu čp. 1246 v ulici Na Okrouhlíku   1 

Propojka sídliště Dubina a Studáneckého lesa  1 

U bytového domu čp. 857–859 v ulici Luďka Matury 
(u vchodu čp. 857)  

 1 

Na ploše bývalého antukového hřiště za bytovým domem  
čp. 860–864 v ulici Jana Zajíce 

 2 

U dětského hřiště Kuňka za bytovým domem čp. 866–869 v ulici Jana Zajíce   2 

U bytového domu čp. 973 v ulici Erno Košťála  1  

U bytového domu čp. 974–979 (u vchodu čp. 974) v ulici Erno Košťála  2  

U penzionu pro důchodce v ulici Erno Košťála  30  

V rámci ovocného sadu v ulici V Zahrádkách   1 

Investiční akce MO Pardubice III „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502-
1503 a v ul. Na Drážce u čp. 1499-1501“ 

  

Ul. Bezdíčkova před a u čp. 1502–1503 328 3 

Ul. Na Drážce před a u čp. 1499-1501 168 3 

Výsadba dřevin – darováno městu Pardubice   

Propojka sídliště Dubina a Studáneckého lesa   1 

U Základní školy Pardubice – Dubina (plocha u Parkourového hřiště)  1 

Výsadba dřevin – financováno z rozpočtu města Pardubice – v rámci investiční 
akce - „ZŠ Studánka – celková rekonstrukce venkovního hřiště a zázemí pro 
správce“ 

  

Za bytovým domem čp. 362–365 v ulici Rumunská  478  

Naproti restauraci Signál za čp. 961 v ulici Jana Zajíce   3 

Výsadba dřevin – financováno z rozpočtu města Pardubice – v rámci investiční 
akce „Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina – SV-JZ“ 

  

U bytového domu čp. 817 v ulici Lidmily Malé   180 1 

Za bytovým domem čp. 748 v ulici Dubinská   1 

Z boku bytového domu čp. 817 v ulici Lidmily Malé   2 

U bytového domu čp. 846–849 v ulici Bartoňova   1 

U bytového domu čp. 851–852 v ulici Luďka Matury  600 1 

Mezi cyklostezkou v ulici Jana Zajíce a mateřskou školou Erno Košťála  465 ks keřů 
+ 277 ks 
trvalek 

6 

U objektu čp. 990 v ulici Erno Košťála   1 

U bytového domu čp. 621–623 v ulici Blahoutova a u dětského hřiště  439  

U bytového domu čp. 810–816 v ulici Luďka Matury 1003  

U bytového domu čp. 855–856 a podél Základní školy Dubina   60  
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Výsadba dřeviny – reklamace – v rámci akce „Centrální osa sídliště Dubina – SZ-
JV“ (realizace město Pardubice) 

  

V centrální části sídliště Dubina ulice Jana Zajíce – u drogerie Teta   1 

Celkem vysazeno v roce 2018 
4068 keřů + 
277 trvalek 

54 ks stromů  

 

Kácení stromů v roce 2018 

a) Městský obvod Pardubice III žádal v průběhu roku 2018 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle 
ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.  

V průběhu roku 2018 získal pravomocná povolení ke kácení níže uvedených dřevin: 

• kácení z důvodu kolize s plánovanou realizací stavby „Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 
3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), Pardubice“. Jednalo se o 4 ks javorů;  

• kácení z důvodu realizace stavby „Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina – severovýchod – 
jihozápad, Pardubice“. Jednalo se o 1 ks platanu, 1 ks javoru, 1 ks katalpy a 1 ks borovice; 

• kácení z důvodu realizace stavby „Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502–1503 a v ul. Na Drážce u 
čp. 1499–1501“. Jednalo se o 1 ks ořešáku, 1 ks třešně, 3 ks břízy a 2 ks javoru; 

• kácení z důvodu bezpečnosti (stromy měly sníženou provozní bezpečnost a statické defekty),  
jednalo se o:  

- 1 ks břízy v tzv. parčíku tvořeném ulicemi Hraniční a Raabova; 
- 1 ks třešně v ulici Na Drážce, za bytovým domem čp. 1539–1545, poblíž chodníku, 
- 1 ks topolu u objektu čp. 1587 (jedná se o trafostanici) v ulici U Háje,  
- 2 ks topolů na travnaté ploše umístěné podél silnice I/36 v ulici Na Drážce, 
- 1 ks trnovníku u bytového domu čp. 810–816 v ulici Lidmily Malé, 
- 1 ks břízy za bytovým domem čp. 824–825 v ulici Lidmily Malé, 
- 1 ks břízy u bytového domu čp. 840–841 v ulici Bartoňova, 
- 1 ks třešně u oplocení Základní školy Dubina, 
- 1 ks hlošiny u bytového domu čp. 955–956 v ulici Jana Zajíce; 

• kácení z důvodu kolize se stavbou „Stavební úpravy ve vnitrobloku v ul. Na Drážce mezi bytovými domy 
čp. 1558–1560 až čp. 1561–1563“. Jednalo se o javor a 2 ks břízy. 

b) Městský obvod Pardubice III kácel dřeviny ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., 
(bezprostřední ohrožení života či zdraví osob), jednalo se o 1 ks břízy rostoucí v travnaté ploše v ulici 
Jana Zajíce u bytového domu čp. 860–864. 

c) Městský obvod Pardubice III prováděl v průběhu roku 2018 kácení suchých stromů. Dle metodiky 
Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí se na kácení suchých stromů nevydává povolení 
ani neoznamuje kácení. Městský obvod vede dokumentaci kácení suchých stromů, jejichž obvod je větší 
než 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí (provádí místní šetření, fotodokumentaci, určuje obvod kmene, 
příslušný pozemek a umístění na ploše zařazené do pasportu veřejné zeleně).    
 

Úklid veřejných prostranství 

Úřad městského obvodu Pardubice III má vlastní pracovní skupinu zaměstnanců, která byla v období září–
prosinec rozšířena o 1 pracovníka z úřadu práce na veřejně prospěšné práce. V období leden–červenec 
měla pracovní skupina 6 zaměstnanců a od srpna 2018 tvoří pracovní skupinu 5 zaměstnanců z důvodu 
odchodu p. Zemka do důchodu. Navíc na základě Smlouvy o zařazení odsouzených mužů do práce 
s Vězeňskou službou České republiky byli v průběhu celého roku 2018 zaměstnáni 1–2 odsouzení muži. Obě 
skupiny prováděly úklid a čištění veřejného prostranství v sídelních částech Dubina, Drážka, Slovany, 
Studánka, Hůrka. 

Pracovní skupina vykonávala zejména tyto práce: 

• čištění veřejných ploch a veřejné zeleně (tj. ruční sběr odpadků zametáním těchto ploch od nečistot a 
odpadků všeho druhu), 

• denně (pondělí až neděle) úklid tržních míst v sídelních částech Drážka a Dubina a úklid venkovních 
ploch objektu Pergola a obchodního centra Dubina, 

• úklid stanovišť velkoobjemových kontejnerů, 

• drobné ošetřování veřejné zeleně (nevyžadující odbornost): seč ruderálních porostů a likvidace 
drobných uhynulých (suchých) stromů nad rámec sjednaných smluvních vztahů v této oblasti, 
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• celoroční čištění komunikací ve správě obvodu (parkovišť, chodníků a vozovek) nezahrnutých do 
harmonogramu čištění, 

• v podzimním období úklid spadaného listí z komunikací ve správě obvodu (tj. chodníků, parkovišť, 
vozovek), 

• čištění ploch v lesoparku – úklid odpadků a sekání ruderálních porostů kolem laviček, 

• čištění odvodňovacích kanálů a vpustí, 

• zimní údržba chodníků nezařazených do plánů zimní údržby, 

• drobné opravy a údržba herních prvků, venkovního fitness, konstrukce pískovišť, oplocení hřišť a 
mobiliáře. 

Odsouzení muži vykonávali zejména tyto práce: 

• celoroční čištění komunikací (parkovišť, chodníků a vozovek), nezahrnutých do harmonogramu čištění, 

• úklid stanovišť velkoobjemových kontejnerů, 

• v podzimním období úklid spadaného listí z komunikací ve správě obvodu (tj. chodníků, vozovek a 
parkovišť), 

• v případě nemoci či jiných překážek na straně zaměstnanců nebo čerpání řádné dovolené pracovníků 
zařazených do pracovní skupiny prováděli čištění veřejných ploch a veřejné zeleně (ruční sběr odpadků a 
zametání těchto ploch od nečistot všeho druhu). 

 

Odpadové hospodářství  
 

Přistavování velkoobjemových kontejnerů na komunální odpad 
V roce 2018 Městský obvod Pardubice III zajišťoval na 11 kontejnerových stanovištích dle uzavřeného 
smluvního vztahu v určených týdnech a různých pracovních dnech přistavování velkoobjemových 
kontejnerů, celkem se uskutečnilo 136 přistavení kontejnerů. Na přistavování velkoobjemových kontejnerů 
bylo vynaloženo 560 372 Kč včetně DPH. 

Údržba a výsyp odpadkových košů 
Na území Městského obvodu Pardubice III bylo umístěno celkem 120 odpadkových nádob, počet byl 
dodatkem ke smlouvě zvýšen na 129 ks. 
Výsyp těchto nádob je prováděn 3x týdně dle rozpisu (po + st + pá) s výjimkou 6 ks barevně označených 
stanovišť, kde bude v termínu od 1. 11. - 31. 3. realizován zimní svoz ve frekvenci pouze 1x týdně, vždy 
v pátek. Výsyp 9 ks odpadkových košů osazených ve Studáneckém lese bude prováděn 2x týdně dle rozpisu 
(po + čt) a v termínu od 1. 11. do 31. 3. bude realizován zimní svoz ve frekvenci 1x týdně, vždy ve čtvrtek. 
Celkové náklady na údržbu a výsyp odpadkových košů byly 369 510 Kč včetně DPH. 

Údržba a výsyp speciálních košů na psí exkrementy 
Na území městského obvodu bylo v roce 2018 umístěno celkem 65 ks speciálních košů na psí exkrementy, 
Služby města Pardubic a.s. na základě uzavřeného smluvního vztahu zajišťovaly jejich obsluhu a výsyp, 
odvoz a likvidaci odpadu a také pravidelné doplňování chybějících sáčků při výsypu košů. V zimním období 
od 1. 11. do 31. 3. byl výsyp prováděn 1x týdně ve čtvrtek, v letním období od 1. 4. do 31. 10. 2x týdně 
v pondělí a ve čtvrtek. Stanoviště Studánecký les celoročně 1x týdně ve čtvrtek.  
Celkové náklady na údržbu a výsyp speciálních košů na psí exkrementy byly 253 694 Kč včetně DPH. 

Černé skládky 
Během roku 2018 městský obvod nelikvidoval žádné černé skládky. Na likvidaci černých skládek nebyly 
v roce 2018 vynaloženy žádné rozpočtové prostředky.  

Lesopark  
V lesoparku byla prováděna údržba dětského hřiště, dopadové plochy. Dále byla prováděna drobná údržba 
mobiliáře (laviček, stolu) a výsyp odpadkových košů a speciálních košů na psí exkrementy.  

Drobná zahradní architektura, dětská hřiště a sportoviště na veřejném prostranství 
Na území městského obvodu bylo v roce 2018 celkem 13 herních sestav a velké množství samostatných 
herních prvků umístěných na dětských hřištích v různých lokalitách. Dále je na území obvodu rozmístěno 
celkem 35 pískovišť, několik sportovišť a 2 venkovní fitness.  
Sedm dětských hřišť je oploceno, aby se zamezilo volnému pobíhání psů na dětských hřištích.  
V průběhu roku 2018 bylo provedeno celkem 47 běžných vizuálních kontrol pracovníky zařazenými do 
úřadu či do pracovní skupiny, 12 provozních kontrol provedených pracovníky ODŽP, 3 provozní kontroly 
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provedené odbornou nezávislou osobu (jednou za tři měsíce) a jedna hlavní roční odborná kontrola 
v souladu s příslušnou ČSN EN, která je nadřazená provozní kontrole, nahradila tedy jednu provozní 
kontrolu prováděnou odborně způsobilou osobou.  
Předmětem kontrol byly herní sestavy, jednotlivé herní prvky, pískoviště, sportoviště a prvky venkovního 
fitness. Na základě provedených kontrol byl stanoven návrh provedených oprav a údržby mobiliáře 
(dětských hřišť, prvků, fitness a pískovišť).  
Dále byly předány pokyny k provedení drobných oprav a údržby pracovní skupině ÚMO (např. promazání 
šroubových spojů, dotažení spojů, výměny náhradních dílů, dorazů atd.). V případě zjištění závady jsou 
ihned zjištěny možnosti odborného řešení odstranění závady a následně objednána oprava u odborně 
způsobilé firmy, převážně výrobce herního prvku. Byla kontaktována společnost, která realizovala venkovní 
fitness. Tato společnost realizuje kontrolu venkovního fitness, a to 1 x za rok.   
Na veřejných prostranstvích se nachází 530 laviček, o které městský obvod pravidelně pečuje. V roce 2018 
pokračovala oprava laviček – u laviček s poškozenými dřevěnými sedáky a opěradly byly nahrazeny sedáky a 
opěradly umělohmotnými fošnami. V ostatních případech byly lavičky s dřevěnými fošnami opatřeny 
nátěrem.  

Kulturní památky nacházející se na území 
Na území obvodu je 13 nemovitých kulturních památek. V sídelní části Dubina v ulici Blahoutova se nachází 
2 x plastika Květ a plastika Rostlinné motivy. V ulici Jana Zajíce se nachází plastika Rodina a výtvarná stěna 
Motivy souhvězdí zvěrokruhu. V ulici Lidmily Malé se nachází výtvarná stěna Motivy souhvězdí zvěrokruhu. 
V ulici Erno Košťála se nachází plastika Růže a plastiky Slunce, Voda a Vzduch. V centru sídliště se nachází 
socha Vítězství a keramická stěna Strom a dubový list. U křižovatky ulic Pod Zahradami a Pod Lipami  
je umístěn pomník obětem I. a II. světové války. V ulici Hraniční se nachází Boží muka s lucernou a v ulici  
Pod Lipami se nachází Křížek a Zvonice. Uvedené památky jsou v majetku města na území obvodu, Městský 
obvod nad nimi zajišťuje dohled.  
 

Investice a opravy na území obvodu v roce 2018 
 

Přehled oprav a investic hrazených z rozpočtu obvodu 

Název akce  Cena včetně DPH 

Realizace sadových úprav – výsadba 3 ks stromů v ulici Jana Zajíce za 
bytovým domem čp. 953–954  

Výsadba  10 968 Kč 

Realizace sadových úprav – výsadba 1 ks stromu v ulici Jana Zajíce mezi 
bytové domy čp. 959 a čp. 960 

Výsadba  3 669 Kč  

Realizace sadových úprav – výsadba 100 ks keřů do půlkruhových záhonů 
umístěných na parkovišti v centru sídliště Dubina v ulici Jana Zajíce  

Výsadba 15 041 Kč  

Realizace sadových úprav – výsadba 214 ks keřů před čp. 1008–1011, 2 ks 
stromů za bytovým domem čp. 1549–1551 a za bytovým domem čp. 1546–
1548 v ulici Na Drážce  

Výsadba  58 844 Kč  

Realizace sadových úprav – výsadba 7 ks stromů před bytovým domem čp. 
974–979 v ulici Erno Košťála  

Výsadba 27 540 Kč  

Realizace sadových úprav – výsadba 3 ks stromů (výměna za poškozené nebo 
suché stromy): 1 ks do travnaté refýže v ulici Na Okrouhlíku, 1 ks stromu 
v ulici V Zahrádkách a 1 ks   stromu na tzv. propojku sídliště Dubina a 
Studáneckého lesa  

Výsadba 11 069 Kč  

Realizace sadových úprav – výsadba 5 ks stromů v ulici Luďka Matury, a to 1 
ks u čp. 857, 2 ks do plochy bývalého sportoviště, 2 ks u dětského hřiště 
Kuňka (do travnaté plochy)  

Výsadba 24 675 Kč  

Realizace sadových úprav – výsadba 3 ks stromů za bytovým domem čp. 948–
952 v ulici Erno Košťála  

Výsadba  12 580 Kč  

Regenerace panelového sídliště Dubina – lokalita 3A (3A-K5, 3A-K8, 3A-O2), 
Pardubice v ulici Bartoňova, ve vnitrobloku mezi čp. 821, čp. 833 a 
výměníkem v ulici Bartoňova 

Stavba 10 146 159 Kč 

Rozšíření parkovacích míst v ulici Luční a prodloužení chodníku podél ZŠ do 
ulice Ve Stezkách – stavba byla zahájena v roce 2018 a bude dokončena 
v roce 2019 

Stavba 896 234 Kč 
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Stavební úpravy v ul. Bezdíčkova u čp. 1502–1503 a v ul. Na Drážce 
u čp. 1499–1501 – stavba byla zahájena v roce 2018 a bude dokončena v roce 
2019 

Stavba 2 761 177,48 Kč 

Opravy a údržba dešťových vpustí na území Městského obvodu Pardubice III  Stavba  264 167 Kč 

Oprava a údržba komunikací na území Městského obvodu Pardubice III Stavba 2 292 912,17 Kč 

Oprava chodníku v ulici Na Okrouhlíku  Stavba 321 290 Kč 

KTS Erno Košťála před čp. 957-957 PD 33 880 Kč 

Zvýšení bezpečnosti dětí při cestě do ZŠ Studánka  PDSP a PDPS 106 782,50 Kč 

Regenerace panelového sídliště Dubina – DSP a DPS – lokalita 6B – etapa U PDSP a PDPS 360 580 Kč 

Oprava chodníků v ulicích Spojilská, Na Kopci, Hraniční a v části ulic 
Raabova – větev D–v ulici Hraniční a Raabova – změna stavby  

PD změna 
stavby 

58 080 Kč 

Aktualizace projektu „Cyklostezka v centrální ose sídliště Dubina SV-JZ, 
Pardubice – SO 801 Sadové úpravy“ 

PD aktualizace 19 000 Kč 

Regenerace prostoru před čp. 621-623 v ul. Blahoutova, před čp. 624-628 v 
ul. Blahoutova a před čp. 629-632 v ul. Jana Zajíce 

Studie 50 699 Kč 

Regenerace prostoru před čp. 601-606 v ul. Bartoňova, před čp. 607-612 v ul. 
Blahoutova a před a za čp. 613-620 v ul. Lidmily Malé 

Studie 55 297 Kč 

Projektové dokumentace celkem  665 318,50 Kč 

Provedení staveb celkem  16 681 939,65 Kč 

Provedení výsadeb včetně dokumentace celkem  183 386,00 Kč 

CELKEM  17 530 644,15 Kč 

 

Doprava  

Údržba komunikací na území obvodu  
V roce 2018 byla prováděna oprava a údržba místních a účelových komunikací (opravy výtluků, propadů a 
různých nerovností vozovek a chodníků) v celkové výši 2 292 912,17 Kč. 
Dále byly prováděny výškové úpravy dešťových uličních vpusti, čištění a opravy dešťových přípojek a 
odvodňovacích žlábků v celkové výši 264 167 Kč.  
Na čištění komunikací byla vynaložena částka 223 487 Kč, která zahrnuje náklady na úhradu za práci 
odsouzených při úklidu komunikací, na likvidaci plevele vzrostlého v komunikacích a na likvidaci odpadu 
z čištění komunikací. 
Na zimní údržbu chodníků nezahrnutých do harmonogramu zimní údržby Statutárního města Pardubice 
Městský obvod Pardubice vynaložil částku 3 872 Kč, za níž bylo v zimním období provedeno prohrnutí 
chodníků malotraktorem s radlicí šíře 1,30 m a posyp chodníků inertním materiálem 
 

Vydání souhlasu s užíváním veřejného prostranství (vydává Městský obvod Pardubice III v souladu se 
Statutem, nejedná se o výkon státní správy, tj. přenesené působnosti)  
Souhlasy s umísťováním věcí a výkopovými pracemi    45 
Souhlasy s pořádáním akcí     13 
Dodatečné souhlasy s výkopovými pracemi (havárie)    8 
Souhlasy s umístěním velkoplošných reklam     0 
 

Výkon vlastnických práv k herním zařízením (výkon samostatné působnosti)  
Měsíční provozní kontroly dětských hřišť     12 
Běžné vizuální kontroly dětských hřišť     56 
Provozní kontroly provedené odborně způsobilou osobou     3 
Hlavní roční kontrola      1 
 

Výkon silničního správního úřadu – (výkon státní správy, tj. přenesené působnosti)  
Počet vydaných rozhodnutí, usnesení     121 
Státní dozor dle zákona o pozemních komunikacích     0 

Povolení ke kácení dřevin – činnost orgánu ochrany přírody a krajiny (výkon státní správy, tj. přenesené 
působnosti)  
Rozhodnutí – povolení ke kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.,   8 
Nařízené ústní jednání spojené s ohledáním dřevin na místě    8  
Odvolání proti vydanému rozhodnutí      1 
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Potvrzení rozhodnutí v celém rozsahu, zamítnutí odvolání (rozhodnutí nadříz. SO)  1 
Seznam pozemků vhodných k náhradní výsadbě     provádí se 1 x za rok  

Oznámení o provedeném kácení – výkon samostatné působnosti  
Oznámení o kácení po jeho realizaci dle § 8 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb.,    1 

Upozornění na povinnost péče o dřeviny (nad rámec zákona)  
Upozornění na povinnost péče o dřeviny třetím osobám  
(dřeviny vzrostlé na pozemcích ve vlastnictví třetích osob)    1 

Upozornění na povinnost péče o dřeviny městu Pardubice (tj. OMI MmP)    1 
(dřeviny vzrostlé mimo pasport veřejné zeleně)  

Obdržené oznámení o kácení dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,  
Oznámení o kácení dle § 8 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb.,    1  

Upozornění na povinnost údržby zeleně na vlastních pozemcích  
Upozornění na povinnost údržby zeleně třetím osobám (emailem, písemně, telefonicky) 8 
Provedení místní šetření ohledně údržby zeleně na pozemcích třetích osob    16 

Příjem oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat 
přijímá oznámení o konání veřejného vystoupení zvířat dle ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., 
na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění;        1 
 

Odpovědi na požadavky, podněty a stížnosti občanů                124  
 

 

IV. 
VÝKON KONTROL ČINNOSTI MO A JEHO ORGÁNŮ  

VČETNĚ METODICKÉ POMOCI 
 
Magistrát města ve věcech samostatné a přenesené působnosti poskytuje úřadům městských obvodů 
metodickou pomoc, kontroluje a koordinuje jejich činnost dle zákona o obcích, dalších zákonů a Statutu. 
Dozor nad dodržováním zákonnosti při výkonu samostatné a přenesené působnosti orgánů města a 
městských obvodů je upraven zákonem o obcích a dalšími zákony. 

Magistrátem města Pardubic byly provedeny tyto kontroly:  

• dne 27. 3. 2018 byla provedena pracovníky odboru správních agend, oddělením matriky MmP 
kontrola dodržování zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o 
ověřování pravosti podpisu za – nebyla zjištěna pochybení, kontrolní orgán doporučil zakoupit 
software na zajišťování této činnosti – byl zakoupen na podzim 2018, 

• dne 5. 12. 2018 až 14. 12. 2018 byla provedena vedoucím Kanceláře tajemníka MmP kontrola 
souladu jednacího řádu rady a jednacího řádu zastupitelstva MO se zákonem o obcích – nebyla 
zjištěna pochybení, 

• dne 12. 12. 2018 byla provedena pracovníky odboru správních agend MmP kontrola výkonu a 
evidence přestupkové agendy a správních činností souvisejících s přestupkovou agendou - nebyla 
zjištěna pochybení, vyslovena pochvala za příkladné vedení spisů. 

• Jinými orgány byly provedeny tyto kontroly: 

• Dne 9. 4. 2018 byla provedena pracovníky Okresní správy sociálního zabezpečení kontrola plnění 
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za období roku 2015 až 2018 – nebylo 
zjištěno pochybení. 

• dne 10. 4. 2018 bylo hospodaření městského obvodu za rok 2017 přezkoumáno auditory Krajského 
úřadu Pardubického kraje v souladu s ustanovením § 4 odst. 1) zákona č. 420/2004 Sb., o 
přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, 
provedeného podle § 2 a 3 citovaného zákona, nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Zastupitelstvo 
MO tak mohlo závěrečný účet předchozího roku uzavřít s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením bez výhrad. 
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• dne 27. 11. 2018 bylo provedeno dílčí přezkoumání hospodaření městského obvodu za rok 2018 
auditory Krajského úřadu Pardubického kraje – nebyly zjištěny závady. Konečné přezkoumání 
hospodaření za rok 2017 bude provedeno v dubnu 2019. 

 
V Pardubicích dne 18. února 2019 
Zpracoval: JUDr. Ludmila Knotková a kolektiv zaměstnanců 
 
 


