
Žádám Vás o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně o tyto informace. 

 

Stanoví jednací řád nějaká pravidla pro vyjadřování občanů (resp. jejich vystoupení v diskusi) na 
zasedání zastupitelstva? Pokud ano, uveďte, jaká pravidla to jsou. –  

Ano, je upraveno v Jednacím řádu Zastupitelstva města Pardubic. Ten je uveřejněn na 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/zastupitelstvo/ v odkazu Jednací řád ZmP. 

 

Jaký je termín (včetně času) nejbližšího zasedání zastupitelstva a jeho program?  

Nejbližší jednání Zastupitelstva města Pardubice proběhne 17. prosince. Jeho program v tuto 
chvíli ještě není znám.  

 

Bude na programu rozhodování nějaké záležitosti související s ochranou životního prostředí? 
Pokud ano, uveďte, o co se jedná.  

V době odpovědi na tuto otázku není program prosincového zastupitelstva znám.  

 

Jak se člení obecní úřad v obci Pardubice? – KT – ODKAZ NA ORG. SCHÉMA NA WEBU 

Organizační schéma najdete na webových stránkách města 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/ 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/organizacni-struktura-magistratu-mesta-pardubic/ 

 

Který odbor/oddělení je: 

  

 stavebním úřadem (zákon č. 183/2006 Sb.) – stavebním úřadem podle zákona č. 
183/2006 Sb. je odbor stavebního úřadu. 

 orgánem ochrany přírody příslušným povolovat kácení dřevin (zákon č. 114/1992 Sb.) - 
Orgánem ochrany přírody je obecní úřad. Vzhledem k tomu, že Pardubice jsou rozděleny 
na městské obvody, jsou v Pardubicích dle statutu města příslušné orgány ochrany přírody 
odbory životního prostředí jednotlivých městských obvodů. 

 vodoprávním úřadem (zákon č. 254/2001 Sb.) - oddělení vodního hospodářství odboru 
životního prostředí MmP 

 silničním správním úřadem (zákon č. 13/1997 Sb.) - odbor dopravy, oddělení silničního 
správního úřadu a dopravy 

 

Jakým způsobem informuje obec své občany o záležitostech obecního zájmu? Uveďte všechny 
způsoby (místní rozhlas, místní periodikum atd.)  

Regionální tisk, regionální rozhlasové a televizní stanice, web města, sociální sítě, místní rozhlas, 
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radniční zpravodaj. 

 

Kdo je odpovědný za informování občanů o činnosti obce?  

Odbor Kancelář primátora, tiskový úsek. 

 

Poskytněte Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a zákona č. 
123/1998 Sb. a přiložte jej k tomuto dokumentu 

a) kopírování nebo tisk na formát A 4 2 Kč/černobílá strana 5 Kč/barevná strana 

b) kopírování nebo tisk na formát A 3 4 Kč/černobílá strana 10 Kč/barevná strana 

c) datový nosič CD, DVD 20 Kč/ks 

d) mimořádně rozsáhlé či náročné vyhledávání informací 200 Kč/ hodina práce jednoho 
zaměstnance 

Poštovné, je-li informace zasílána poštou, se účtuje dle sazebníku poštovních služeb; balné se 
neúčtuje. Náklady spojené s poskytnutím informací se neúčtují, pokud nepřesáhnou částku 100,- 
Kč; pokud však budou obdobné informace týmž žadatelem požadovány opakovaně, bude 
požadována úhrada, i když náklady na poskytnutí informace nepřesáhnou částku 100,- Kč. 

 

Zveřejňuje obec na svých webových stránkách informace dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., 
tedy informace, o jejichž zveřejnění již někdo žádal? Uveďte, prosím odkaz na tyto informace.  

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/odpovedi-na-zadosti-o-informace-podle-
zakona-c-106-1999-sb-a-podle-zakona-c-123-1998-sb/ 

 

Je ve vaší obci upraven způsob vyřizování petic a stížností?  

Ano. 

 

Pokud ano, kdo a jakou formou tato pravidla stanovil? 

Směrnice vydaná radou města. 

 

Pokud ne, jak vaše obec vyřizuje petice a stížnosti?  Uveďte odkaz.  

 

Konalo se v minulosti nebo chystá se v dohledné době v obci konání místního referenda?  

Místní referendum na území statutárního města se konalo 13.6.2013. 

 

Pokud se již konalo, jaké věci se týkalo, a jaký byl výsledek hlasování v místním referendu?  

Otázka zněla: „Souhlasíte s členěním statutárního města Pardubice na městské obvody?“. 
Výsledek: nedostatečná volební účast pro přijetí platného rozhodnutí. 
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Pokud je připravováno, jaké věci se týká?  

V současné době není žádné referendum připravováno. 

 

Konalo se již v Pardubickém kraji krajské referendum? Pokud ano, stručně popište, čeho se týkalo 
a jaký byl jeho výsledek.  

Toto je dotaz na Pardubický kraj. 

Má Pardubický kraj schváleny Zásady územního rozvoje (ZÚR)? Prosím, uveďte odkaz na webové 
stránky. Pokud Pardubický kraj ZÚR nemá, uveďte, podle jaké územně plánovací dokumentace 
kraj v současné době postupuje, a proč ZÚR zatím nemá. Pokud byly ZÚR zrušeny soudem, uveďte 
odkaz na příslušnou judikaturu (soud, datum vydání, číslo jednací).  

Toto je dotaz na Pardubický kraj. 

 

Má obec schválený územní plán?  

Ano Pardubice mají platný územní plán. 

 

Kolik změn územního plánu již bylo vydáno?  

Bylo rozhodnuto o pořízení dvaceti změn, vydány byly změny - 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-
pardubice/zmeny-uzemniho-planu-mesta-pardubic/ 

 

Je možné jej nalézt na webových stránkách obce? Pokud ano, uveďte odkaz.  

Ano, veškeré informace o ÚPD i ÚPP i ÚAP lze najít na stránkách města: 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-
pardubice/uzemni-plan-mesta-pardubice-po-vi-zmenach/ 

 

V jaké právní formě byl územní plán vydán?  

Platný ÚpmPce byl, vydán jako Obecně závazná vyhláška 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/uzemni-planovani/uzemni-plan-mesta-
pardubice/uzemni-plan-mesta-pardubice-po-vi-zmenach/obecne-zavazna-vyhlaska-zavazna-cast-
uzemniho-planu/ , změny po roce 2006 jsou vydávány dle nového stavebního zákona formou 
opatření obecné povahy.  

 

Jsou v zásadách územního rozvoje a v územním plánu vaší obce navrženy nějaké veřejně 
prospěšné stavby (VPS) a veřejně prospěšná opaření (VPO)? (Definice viz § 2 odst. 1 písm. l) a m) 
zákona č. 183/2006 Sb.  

Ano, jsou. 
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Jsou v územním plánu obce prvky územního systému ekologické stability (ÚSES)? Bude nutné 
některé z nich teprve realizovat? Vyskytují se i regionální prvky ÚSES (biocentra či biokoridory)?   

Ano, v Územním plánu města Pardubic jsou prvky územního systému ekologické stability (ÚSES), 
a to i regionální prvky ÚSES (biocentra či biokoridory). 

Ano, součástí územního plánu obce jsou také prvky ÚSES lokální, regionální i nadregionální. 
V územním plánu jsou některé prvky nebo jejich části funkční a některé nefunkční. O realizaci 
prvků ÚSES se prozatím neuvažuje. 

 

Je v územním plánu obce vymezeno záplavové území a aktivní zóna záplavového území?  

Ano, v územním plánu obce je vymezeno záplavové území a aktivní zóna záplavového území. 

 

Objevují se v územním plánu vaší obce také limity využití území z hlediska geologie nebo těžby 
nerostů?  

Ne, v Územním plánu města Pardubic nejsou limity využití území z hlediska geologie nebo těžby 
nerostů. 

Jaké obecně závazné vyhlášky v oblasti ochrany životního prostředí obec vydala? (Např. odpady, 
veřejná zeleň, pořádek na veřejných prostranstvích atd.)  

V oblasti platby místního poplatku za KO:  

Obecně závazná vyhláška č.7/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/mistni-poplatek-za-odpad/ 

 

Má obec také OZV o systému shromažďování a třídění odpadů?  

ANO 
Obecně závaznou vyhlášku č.10/2012 „O zabezpečení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Pardubic, včetně 
systému nakládání se stavebním odpadem“. 
http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/komunalni-a-stavebni-odpad/ 

 

Jaké sankce hrozí občanům, pokud nebudou dodržovat pravidla stanovená touto OZV?  

Za porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky lze uložit sankce podle zvláštních předpisů 
(zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 200/1990 Sb., o 
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů). 
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