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Návrh obecně závazné vyhlášky č. ../2019, kterou se vydává Statut města Pardubic 

(dále též „Statut“) 
 
Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo MO Pardubice I  
1. p r o j e d n a l o 

návrh Obecně závazné vyhlášky x/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, ve 
verzi upravené po jednání kolegia starostů dne 4. 9. 2019 a  

2. s o u h l a s í 
s jejím zněním s těmito připomínkami: 

a) nesouhlasí s nově navrženou formulací znění bodu 3. písm. d) v Příloze č. 1, 
požaduje tento bod ponechat v původním znění a pozemky města chybějící 
v pasportu zeleně do něho zahrnout, včetně navýšení transferu finančních 
prostředků, 

b) nesouhlasí s odebráním výkonu vlastnických práv v případě uzavírek a zřizování 
vyhrazeného parkování v zóně placeného stání v Příloze č. 1 v bodu 6. písm. h), 

c) nesouhlasí s navrhovanou úpravou bodu 10. v Příloze č. 1 a navrhuje ponechat tento 
bod v původním znění, 

d) navrhuje v Příloze č. 1 v bodě 11 doplnit nově písm. e), jehož text zní: „v případě 
záměru města pronajmout nebo prodat nebytové prostory v majetku města má 
městský obvod, do jehož lokality prostory náleží, přednostní právo na jejich užívání.“, 

e) navrhuje v Příloze č. 3 v odst. 2 písm. f) zrušit text uvedený v závorce,  

f) nesouhlasí s navrhovanou úpravou Přílohy č. 4 – odebráním svěřeného majetku 
městskému obvodu Pardubice I – p. p. č. 316/13 k. ú. Pardubice (ostatní plocha za 
Domem hudby) a požaduje ponechat tento bod v původním znění, 

g) navrhuje v Příloze č. 4 odebrat městskému obvodu Pardubice I Pernštýnské náměstí, 
městský obvod Pardubice I souhlasí s odebráním předmětného majetku města 

h) k ostatním navrhovaným úpravám nemá připomínek.  
 
Důvodová zpráva: 

V příloze předkládáme návrh Obecně závazné vyhlášky č.x/2019, kterou se vydává Statut 
města Pardubic (dále též „Statut“). 

K problematice Statutu proběhlo několik jednání v úrovni odborných orgánů městských 
obvodů (Silniční správní úřad, životní prostředí), tajemníků a starostů městských obvodů.  

Dne 4. 9. 2019 proběhlo jednání kolegia starostů s primátorem města, na kterém bylo 
dohodnuto zapracování některých požadavků starostů do nové verze Statutu. Z tohoto 



důvodu došlo k úpravě zprávy pro jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo se tedy vyjadřuje 
k verzi Statutu rozeslané dne 6. 9. 2019 po jednání kolegia starostů. V návrhu na usnesení 
zůstaly pouze připomínky k ustanovením, u kterých nepanuje shoda mezi městem a 
městskými obvody. 

Usnesení je v rámci všech městských obvodů jednotné.  

 
K bodu a) 

Návrh novely Statutu předpokládá významné rozšíření odpovědnosti městských obvodů 
za péči o veřejnou zeleň. Dosud mají MO za úkol údržbu veřejné zeleně na městských 
pozemcích v rozsahu daném pasportem veřejné zeleně a nově je navrženo, aby MO 
pečovaly o veřejnou zeleň na všech pozemcích v majetku města.  

Pokud by ustanovení Statutu mělo být změněno, jak novela této vyhlášky navrhuje a 
městské obvody by měly povinnost péče o všechnu zeleň včetně dřevin na pozemcích 
ve vlastnictví města (tedy mimo lesní pozemky), jednalo by se o jednoduchou, finančně a 
časově náročnou agendu. Agenda by nezahrnovala jen péči o dřeviny, ale i seče travnatých 
ploch, péči o ruderální porosty, nejednalo by se tedy o nepatrné rozšíření stávajících 
povinností. Z těchto důvodů by bylo nutné zpracovat předem inventarizaci veškerého 
předávaného majetku.   

Jde tedy především o inventarizaci všech dřevin, stanovení posloupnosti a priority jejich 
péče. Zřejmě by bylo nutné stromy geodeticky zaměřit a určit přesné hranice pozemků, 
neboť pozemky města v těchto oblastech jsou v těsném sousedství pozemků třetích 
vlastníků.  Dále by bylo nutné zaměřit veškeré travnaté plochy, ruderální porosty, jež by byly 
předmětem údržby.  

V podstatě není důležité, zda bude inventarizace zeleně označená jako pasport veřejné 
zeleně či pasport zeleně na území daného obvodu, ale je nutná její inventarizace, 
pasportizace a určení základního objemu povinné péče z pozice jejího vlastníka.  

Následně, po přesném zmapování městské zeleně v majetku města předávaného jinému 
správci, je třeba zvážit a navrhnout systémové kroky, přistupu k údržbě této zeleně vč. dřevin 
a současně vyčíslit transfer do rozpočtu městských obvodů na péči o tuto zeleň umístěnou 
mimo hlavní sídelní části. Tato zdánlivě jednoduchá změna by měla dalekosáhlé důsledky.  

 
K bodu b) 

V bodu, týkajícím se samostatné působnosti městských obvodů na úseku dopravy, je 
navrženo odebrání výkonu vlastnických práv ke komunikacím v případě uzavírek, v případě 
vyhrazených stání v zónách placených stání a v případě správních řízení na úseku 
památkové péče.  

Doporučujeme zachování stávajícího stavu, tj. ponechání výkonu vlastnických práv při 
uzavírkách na městských obvodech, které jsou schopny rychleji a s větší flexibilitou v dané 
věci rozhodovat. Navrhovaná změna značně navýší administrativní činnosti, správní řízení 
bude zbytečně protahováno. 

Zde je nutno stručně objasnit agendu povolování uzavírek – v případě místních komunikací a 
veřejně přístupných účelových komunikací uzavírku povoluje úřad městského obvodu po 
projednání s vlastníkem komunikace (příslušný městský obvod) a s Policií ČR; v případě 
silnic II. a III. třídy povoluje uzavírku magistrát po projednání s vlastníkem (kraj) a s Policií 
ČR; v případě silnic I. třídy povoluje uzavírku krajský úřad po projednání s vlastníkem (stát) a 
s Policií ČR. Povolování uzavírek je standardní správní řízení, tj. výkon přenesené 
působnosti. Příslušný úřad pro povolení uzavírky nepotřebuje souhlas vlastníka komunikace, 
postačí pouhé projednání žádosti s vlastníkem, tj. vlastník komunikace o ničem nerozhoduje. 
Od přenosu výkonu vlastnických práv z MO na město nelze tedy očekávat žádné zásadní 



zlepšení koordinace, ale pouze zkomplikování agendy. Hlavní koordinační roli ve věci 
uzavírek by měla plnit Policie ČR, která se vyjadřuje k uzavírkám všech kategorií komunikací 
jednak v rámci řízení o uzavírce a jednak, což je ještě podstatnější, při stanovení dopravního 
značení, které je pro povolení uzavírky nezbytné. Upozorňujeme, že stanovení dopravního 
značení pro silnice II. a III. třídy, místní komunikace a veř. přístupné účelové komunikace 
vydává magistrát, takže jeho koordinační úloha u těchto kategorií komunikací je 
nezpochybnitelná a zcela jistě účinnější než role vlastníka komunikace. 

Problém je také zejména v tom, že se nevydává pouze rozhodnutí na uzavírku, ale souběžně 
i správní rozhodnutí na zvláštní užívání místní komunikace, obě řízení probíhají ve stejné 
době. Po navrhované úpravě bude docházet k situacím, kdy žadatel bude mít vyřízeno 
povolení na zvláštní užívání místní komunikace na městském obvodě, ale nebude moci akci 
realizovat, protože nebude mít včas správní rozhodnutí na uzavírku. Odboru dopravy MmP 
tak naroste zbytečná administrativa, protože jenom na území MO Pce I je ročně povolováno 
cca 40 uzavírek místních komunikací. Jednotlivé uzavírky jsou v případě potřeby 
koordinovány s ostatními městskými obvody a odbor dopravy MmP by měl uvést konkrétní 
případy, kdy došlo v uplynulých cca několika letech k nějaké kolizi. Prostřednictvím centrální 
evidence uzavírek jsou zjišťovány uzavírky na území celého města, a pokud by mělo dojít 
k nějaké kolizi, tak termín uzavírky je posunut na vhodnější čas. Odbor dopravy je o všech 
uzavírkách písemně informován před vydáním správního rozhodnutí, jelikož se značným 
předstihem vždy obdrží návrh dopravního značení na případnou uzavírku. Možnost 
koordinace tedy již má, ale příliš tuto možnost nevyužívá. Neustále se hledají způsoby jak 
zbavit právnické i fyzické osoby administrativní zátěže, jejich žádosti vyřizovat pružně a 
rychle a ne se vracet do minulosti, kdy jeden subjekt chce rozhodovat o všem, ale nemá 
potřebnou kapacitu. 

Za nesystémové považujeme i návrh odebrání práv vlastníka komunikace v případě 
vyhrazených stání v zóně placeného stání. Jednalo by se o vytržení jedné záležitosti 
z komplexního výkonu vlastnických práv k místním komunikacím v případě tzv. zvláštního 
užívání, které zahrnuje poměrně široké spektrum činností (od výkopů, přes umístění 
inženýrských sítí, pořádání kulturních a společenských akcí, až po např. právě vyhrazené 
parkování). Na území některých městských obvodů zatím zóna placeného stání není, 
nicméně lze předpokládat, že v budoucnu bude. V okamžiku jejího zavedení by pak MO 
ztratil vliv na povolování vyhrazeného parkování, které má nyní řešeno dlouhodobě 
fungujícím systémem tzv. limitů. Současně je potřeba poukázat na skutečnost, že příjem 
z místních poplatků za vyhrazené parkování je jedním z významných příjmů rozpočtu MO a 
tudíž je pozitivní, že zřízení či nezřízení vyhrazeného parkování schvaluje MO. 

Nesouhlasíme s tím, aby městský obvod Pardubice I nezajišťoval výkon vlastnických práv 
k místním komunikacím v povolení o zřízení vyhrazeného parkovacího místa v zónách 
placeného stání, protože k tomu není žádný prokazatelný důvod.  V zónách placeného stání 
je v současné době povoleno vyhrazené parkování 42 osobám ZTP, další vyhrazená 
parkování jsou povolována pouze ve výjimečných a odůvodněných případech, většinou 
veřejným institucím. O vyhrazení parkovacích míst v centru města je velký zájem a 
v posledních letech téměř všechny žádosti zamítáme. Všechna vyhrazená parkovací místa 
jsou řádně zpoplatněna dle městské vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.  

Městský obvod Pardubice I je zárukou poctivého a nerozdílného přístupu ve věci 
vyhrazeného parkování, což se snažili někteří zástupci města různě obejít, jako např. za pět 
parkovacích míst v zóně placeného stání formou nájemní smlouvy hradila Komerční banka 
na nám. Republiky 12 tis. Kč ročně, i když dle vyhlášky města o místním poplatku měla tak 
jako ostatní hradit 125 tis. Kč ročně. Dalším příkladem účelového jednání může být firma 
GEOVAP, kdy v zóně placeného stání na parkovišti v ulici Mezi Mosty byla dokonce vyjmuta 
část plochy – 80 m2) uprostřed parkoviště z místní komunikace, aby šest parkovacích míst 
mohla firma užívat zdarma a mohla být sepsána smlouva o výpůjčce pozemkové parcely 
od roku 2007, a to bez ohledu na skutečnost, že předmětné parkoviště se nachází v zóně 



placeného stání. Městský obvod tak přišel o částku ve výši více jak 300 tis. Kč. Dalším 
příkladem by mohlo být 8 parkovacích míst v ulici K Polabinám, před Interhotelem Labe, kde 
Interhotel využíval parkovací místa po dobu více jak 10 let zdarma na základě rozhodnutí 
příslušného odboru (dle pokynu exprimátora Ing. Demla), než se MO podařilo odstranit 
sloupky s řetězy a dodatkovou tabulkou (vyhrazeno pro Interhotel Labe) a předmětná místa 
na místní komunikaci nechat zařadit do systému placeného stání. Za uvedené období přišlo 
město o poplatky za placené stání, v případě vyhrazení parkovacích míst před Interhotelem 
Labe MO přišel o částku více jak milion korun.  

Závěrem lze říci, že v zónách placeného stání silniční správní úřad vyhradil na základě 
souhlasu MO parkovací místa jen ve výjimečných případech a některá z nich byla vyhrazena 
ještě před vznikem MO Pce I odborem dopravy MmP a nyní se jejich vyhrazení jen opakuje. 
O vyhrazení parkovacích míst v centru města je velký zájem, zejména ze strany právnických 
osob, a to od doby, kdy došlo ke snížení místního poplatku, který v zóně památkové 
rezervace a přilehlých ulicích činil 25 tis. Kč/auto/rok a ve zbývající části centra (zóna 
placeného stání) činil 22 tis. Kč/auto/rok. Vzhledem k tomu, že místní poplatek je hlavně 
poplatkem regulačním, jeho zvýšení v zónách placeného stání by tento zájem značně 
snížilo. Velmi obtížně se totiž vysvětluje žadatelům, že všichni nemají stejné podmínky. 
V případě vyhrazení parkovacích míst ÚMO Pce I je nutné připomenout, že jsou řádně 
zpoplatněna dle příslušné vyhlášky. Nedá se tak však říci o parkovacích místech, která 
nebyla vyhrazena dle zákona o pozemních komunikacích správním rozhodnutím, ale 
různými cestami tak, aby daný subjekt tyto místní poplatky hradit nemusel.  

V této souvislosti je také nutné upozornit na „systémovou podjatost“, kdy jeden pracovník 
odboru dopravy bude pověřen výkonem vlastnických práv a druhý pracovník téhož odboru 
bude odvolacím orgánem, pokud nebude, v horším případě, vykonávat obě činnosti jeden 
pracovník. Pořád se jedná o jeden odbor a v případech, kdy odbor nevydá z nějakých 
důvodů souhlas vlastníka, tak ten samý odbor nemůže nestranně posuzovat případné 
odvolání.  

Závěrem lze konstatovat, že odbor dopravy magistrátu není ani z kapacitních důvodů 
za současného stavu schopen požadované věci neprodleně zajišťovat tak, aby nedocházelo 
k neúměrnému prodlužování správního řízení. 

 
K bodu c) 

Ve věci navrhované jednotné správy ICT jednotlivé městské obvody podporují ponechání 
stávajícího stavu tohoto bodu, resp. ponechání možnosti volby každému z obvodů, jakým 
způsobem si chce spravovat provoz IT. Pokud je zabezpečena základní kompatibilita 
ze systémy provozovanými MmP a systémy naplňují stávající legislativu, není nutné správu 
IT centralizovat a toto fixovat do statutu. 

Městský obvod Pardubice I musí dát přednost takové správě ICT, která bude finančně 
přijatelná. Obecně platí, že by obce měly se svým majetkem nakládat hospodárně, efektivně 
a účelně – tyto zásady zakotvuje jak ust. § 38 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), tak i zákon č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 
kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“). Zákon 
o finanční kontrole dokonce přímo uvádí, že za „správnost finanční a majetkové operace se 
považuje její soulad s právními předpisy a dosažení optimálního vztahu mezi její 
hospodárností, účelností a efektivností“.  Na porušování těchto předpisů upozorňoval 
a vytýkal městskému obvodu interní audit města ve své zprávě o zjištěních 
z vykonaného auditu již v červenci roku 2012. A městský obvod se nebude vystavovat 
případným postihům. 

Městský obvod má správu ICT sjednánu s externím subjektem. Celkové náklady městského 
obvodu v této oblasti jsou ve výši cca 560 tis. Kč. Z rozpočtu města na rok 2019 je zřejmé, 



jaké náklady by připadly pro městský obvod Pardubice I. Byly by jednoznačně vyšší než pro 
městský obvod Pardubice II, protože počet zaměstnanců zařazených do úřadu, kteří ke své 
práci potřebují výpočetní techniku, je v MO II 17, MO V 17 a u MO I je 25. 

Na kapitole 1814 rozpočtu města – odboru informačních technologií 

Správa MO II   803,6 tis. Kč 

Správa MO V   877,2 tis. Kč 

Dalším důvodem je i obava ze ztráty samostatnosti v rozhodování o pořizování vybavení 
úřadu v oblasti ICT. Již dnes je zřejmé např. při zřizování a rušení e-mailu zaměstnancům 
úřadu není s obvodem komunikováno. Ztráta kontaktu s pracovníkem správy počítačové sítě 
by navíc pro úřad znamenala posun zpět, kdy by pouze dálkovým přístupem řešení jejich 
uživatelských potřeb nebyly rozvíjeny jejich uživatelské dovednosti ovládání PC. 

Pokud by došlo k přijetí této změny, tak kromě uvedeného je namístě upozornit, že se 
statutární město bude muset nějakým způsobem vypořádat se smlouvou, kterou za něj 
městský obvod uzavřel se společností, jež pro úřad městského obvodu vykonává správu 
informačních technologií. Na platnost smlouvy nebude mít změna Statutu sebemenší dopad, 
a proto bude zapotřebí se v případě navrhované změny s touto společností nějak smluvně 
vyrovnat. Je pak namístě si uvědomit, že byť byla smlouva uzavřena městským obvodem, 
jedná se z hlediska právní úpravy o smlouvu, která váže statutární město, a bylo by proto 
vhodné, aby se se změnou statutu statutární město se svým smluvním partnerem nějak 
vyrovnalo. Dále bychom požadovali ponechat stávající uživatelský software spisové služby. 

 
K bodu d) 

V případě nebytových prostor města na území jednotlivých obvodů, kdy má město záměr 
tyto pronajímat nebo prodat jiným subjektům, navrhujeme doplnit samostatný bod, kdy by 
městským obvodům bylo umožněno, v případě jejich oprávněného zájmu, přednostně tyto 
prostory využívat k činnostem v rámci městského obvodu.  

 
K bodu e) 

V tomto případě považujeme text uvedený v závorce za nadbytečný. 

 
K bodu f) 

S navrhovaným řešením městský obvod Pardubice I nesouhlasí, jelikož předmětné odstavné 
parkoviště v ulici Na Hrádku nikdy nemůže být součástí Nařízení Statutárního města 
Pardubice o placeném stání na místních komunikacích dle zákona o pozemních 
komunikacích, jelikož se v daném případě nejedná o místní komunikaci, ale pouze 
o odstavnou plochu určenou k odstavení vozidla. Městský obvod v rámci stavu tohoto 
pozemku odstavnou plochu udržuje a zajišťuje vše potřebné pro možnost parkování do doby, 
než zde bude realizován nějaký stavební záměr. Na této odstavné ploše ve vlastnictví města 
Pardubic má ve výpůjčce pět parkovacích míst soukromá osoba – pan Franc, který tato 
místa na základě výpůjčky užívá zdarma a dále je pronajímá z důvodu zisku dalším 
subjektům. I když bylo na tuto situaci ze strany městského obvodu několikrát upozorňováno, 
výpůjčka zdarma stále trvá (viz přílohy bodu f – 5 listů). 

Překvapuje nás, že městu Pardubice vadí provozování odstavné plochy městským obvodem, 
kdy příjmy z parkování jsou využity pro blaho občanů města, ale vůbec mu nevadilo, že více 
jak 15 let zde provozoval parkoviště soukromý subjekt na základě smlouvy o smlouvě 
budoucí s městem Pardubice z roku 2000, kdy měl do120 dnů ode dne podpisu dané 
smlouvy předložit žádost o stavební povolení na vybudování parkoviště na stavební úřad. 
Za patnáct let nepředložil vůbec nic a odstavnou plochu měl od města Pce pronajatou 



za roční nájemné ve výši 5 640,- Kč a poslední čtyři roky za 23 375,- Kč a jednalo se 
o 530 m2 v lukrativní části města.  

Celých 14 let byla tato plocha „zcela nesystémově vyňata z pravidel, kterým podléhají ostatní 
plochy v centru města zařazené do tzv. zóny A ve smyslu uvedeného nařízení“, tolik citace 
ze zdůvodnění odboru dopravy MmP.  

Znovu je nutné zdůraznit, že dle § 23 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
„pro účely organizované dopravy je nutné na území obce vymezit v nařízení obce oblasti 
obce, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít za cenu sjednanou 
v souladu s cenovými předpisy“ – tedy placené stání. Jedná se však pouze o MÍSTNÍ 
KOMUNIKACE, což jsou komunikace zařazené v pasportu místních komunikací, který vede 
odbor dopravy MmP a ceník, který je platný pro stání na místních komunikacích nikdy 
nemůže platit pro pozemkovou parcelu v ul. Na Hrádku, která je pouze odstavnou plochou. 
Proto opravdu není pochopitelné odůvodnění změny a už vůbec ne v souvislosti s uvedením 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Pokud by se opravdu jednalo 
o sjednocení ceny za parkování v centru města, tak není problém ze strany MO Pardubice I 
cenu za parkování zvýšit 

Odebrání této plochy by pro městský obvod znamenalo finanční propad zdrojové části 
rozpočtu o částku cca 500 tis. za rok. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Přílohy bodu f): 

Usnesení RMO Pce I č. 283 31/01/16  ze dne 18. 1. 2016 

Rada MO Pardubice I 
a)   ž á d á  

o výpověď smlouvy o výpůjčce č. V_0159/MOI ze dne 14. 7. 2010 pozemkové parcely 
č. 316/13 v k. ú. Pardubice o výměře 62,5 m2, uzavřené mezi Statutárním městem 
Pardubice a Zdeňkem Francem, bytem Pardubice, Kunětická 93, a to z důvodu porušení 
článku V. odst. b) této smlouvy, kdy předmětný pozemek poskytl jinému subjektu, 

b)   u k l á d á  
předložit návrh na výpověď smlouvy o výpůjčce ke schválení Radě města Pardubic. 

T: 30. 1. 2016 
Z: Ing. arch. Jaroslav Menšík 

 



 



 

 

 



 

 

 



Obdrželi jsme pouze toto sdělení. 
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