
STATUT OSADNÍCH VÝBORŮ MĚSTSKÉHO OBVODU PARDUBICE IV 

Osadní výbory jsou iniciativní orgány ve vztahu k zastupitelstvu, organizační mi orgány ve 
vztahu k občanům. Osadní výbory v  částech obce může zřídit zastupitelstvo obce dle § 120 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení  - dále jen zákon) a jejich oprávnění jsou dána 
§ 121 zákona. 
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I. Zřízení osadních výborů 

• Osadní výbory (dále jen výbory) jsou zřizovány a rušeny Zastupitelstvem MO 
Pardubice IV 

• Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té 
části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni Zastupitelstvem MO 
Pardubice IV 

• Osadní výbory jsou zřizovány jako iniciativní a poradní orgány v jednotlivých místních 
částech. 

II. Organizační uspořádání osadních výborů 

• Osadní výbory jsou obvykle tří až sedmičlenné. Jejich složení a počet určí po projednání 
Zastupitelstvo MO Pardubice IV. 

• Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo z řad členů osadního výboru. 
• Osadní výbory se usnáší většinou hlasů všech svých členů. 

 
 

III. Řízení a forma práce osadních výborů 
 

• Jednání osadních výborů se konají dle potřeby, nejméně 4 x ročně. Termíny budou 
předem zveřejněny na webových stránkách a vývěskách v místních částech. Dále budou 
zveřejněni ve zpravodaji. 
Ve výjimečných případech může zastupitelstvo rozhodnout o svolání mimořádného 
jednání výboru. 

• Návrhy a připomínky osadních výborů jsou nosnými podněty pro činnost odborů 
obvodního úřadu a jejich prostřednictvím pro příslušné organizace. 

• Z každého jednání bude pořízen stručný zápis 

 



 
IV. Oprávnění osadního výboru 
 
Osadní výbor je oprávněn: 

• Předkládat Zastupitelstvu MO Pardubice IV (dále zastupitelstvo), Radě MO Pardubice 
IV (dále rada) a výborům návrhy týkající se rozvoje městské části a rozpočtu obce. 

• Vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu a radě k rozhodnutí, pokud se 
týkají městské části. 

• Vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou 
hlášeni k trvalému pobytu v městské části, orgánům obce. 

• Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva o slovo, musí mu být 
uděleno. 
 

 
V. Povinnosti osadních výborů 
 
Osadní výbory mají povinnost: 

• Seznamovat občany s činností úřadu, s přijatými usneseními zastupitelstva a rady, 
týkající se dané městské části. 

• Roznášet místní zpravodaj 
• Osobně předávat dary a blahopřát jubilantům  
• Organizovat na vyžádání rady pomoc a iniciativu občanů při řešení veřejných 

záležitostí. 
• Pomáhat občanům uplatňovat jejich potřeby u orgánů Úřadu městského obvodu 

Pardubice IV (dále úřad) případně Magistrátu města Pardubic. 
• Spolupracovat s poslanci zákonodárných a zastupitelských sborů 
• Napomáhat při kontrole plnění obecně závazných vyhlášek a dalších opatření, 

stanovených zastupitelstvy (obvodu a města), zjištěné nedostatky oznamovat 
kompetentním orgánům a kontrolovat realizaci nápravných opatření. 

• Plnit usnesení zastupitelstva a rady týkající se místní části. 
• Upozorňovat příslušné odbory úřadu na činnosti ohrožující životní prostředí. 

Upozorňovat příslušné odbory úřadu na závady a nedostatky ve svých obvodech, 
případně po dohodě je přímo hlásit jednotlivým institucím. 

• Zabezpečovat přípravu a průběh případného místního referenda. 
• Pořizovat zápisy ze svých jednání, zápis musí obsahovat jména přítomných členů 

osadního výboru na jednání, stručný záznam projednávaných záležitostí, datum a podpis 
předsedy osadního výboru. Zápis bude předáván úřadu a zároveň zveřejněn ve 
vývěskách v příslušných místních částech.  

• Předseda výboru 1 x ročně vystoupí se zprávou o činnosti na zasedání zastupitelstva. 
  

VI. Součinnost Zastupitelstva MO Pardubice IV s osadními výbory 
 
    Zastupitelstvo MO Pardubice IV informuje osadní výbory o: 

• Činnosti zastupitelstva a rady (prostřednictvím pozvánky a příslušných materiálů na 
jednání zastupitelstva – obdrží pouze předseda). 

• Stavebních záměrech a rozvoji v místě působnosti osadního výboru. 
• O opatřeních k ochraně životního prostředí. 



• V případě potřeby se rada prostřednictvím úřadu vyjadřuje k zápisům osadních výborů. 

Tento statut byl schválen na jednání Zastupitelstva MO Pardubice IV dne 17.12.2018 a 
nabývá platnosti ke dni 1.1.2019. 

                                               
 
 

Ing. Petr Heřmanský 
starosta MO Pardubice IV   

 

 
 
 
 
 
 
 
 


