
 
 

 Žádost o informace podle zákona 106/1999 Sb.  
ze dne 2.6.2020 
 
Žádám vás o písemné zodpovězení níže popsaných dotazů. Vaši 
písemnou odpověď žádám doručit písemně prostřednictvím datové 
schránky. 
Žádám vás o obyčejné elektronické naskenování o přiložení kopie tohoto 
samotného písemného podání s potvrzeným záznamem o tomto 
písemném podání a to, vč. přiložení k této písemnosti elektronicky 
naskenované obyčejné kopie samotné žádosti o poskytnutí informace. 
 
ČÁST A 
Jaké eviduje obec dle vyhlášky resp. upřesnit právní předpis a stanovenou výši 
částky jednotlivě o Místních poplatcích za komunální odpad, Poplatek za psa, 
poplatek za užívání veřejného prostranství 
Kolik činily neinvestiční výdaje základní školy, které zabezpečovala obec 
(celkem za rok 2019/2020) 
Otázka: Jaké jsou finanční programy podpory a kolik jich město má. Čeho se 
týkají individuální dotace. 
Otázka: Jaké má město projekty spoluorganizované Evropskou unií EU. O jaké 
a o kolik takových evropských projektů se stará Statutární město Pardubice. 
Otázka: Mám Statutární město Pardubice Infocentrum jak se nazývá kdo je 
jeho provozovatel. Kolik Statutární město Pardubice navštívilo turistů z jiných 
regionů v roce 2019/2020. 
Otázka: Jaké Statutární město Pardubice nabízí městské služby. Má Statutární 
město Pardubice sociální služby jakého charakteru kdo je provozovatel této 
sociální služby. 
Otázka: Kdo je ve městě Pardubice veřejný autobusový dopravce. Kdo je ve 
městě Pardubice veřejný železniční dopravce. Kolik cestujících se přepraví za 
jeden rok. Kdo se stará o zimní údržbu silnic kdo je provozovatel. Jaké jsou 
roční náklady na tuto údržbu. 
Otázka: Kteří místní provozovatelé a kolik jich Město Pardubice má k dispozici 
a jsou pro Město Pardubice důležitými ekonomickými partnery. O jak vysoké 
finanční částky, resp. dary se jedná za rok. 
ČÁST B 
1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená 
výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy 
zde sídlící 
2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké 
vybavení mají sběrná místa 
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů, 
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty), 
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. 
Kontejner 
1100L kovový, kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 
800L plastový, velkoobjemový, podzemní…), 
3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví 



obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například 
kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov) 
4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného 
odpadu. 

 
Odpověď ze dne 24.6.2020 
 
na základě Vaší žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 
2.6.2020, Vám v příloze zasíláme požadované údaje. 

 

ČÁST A 

Místní poplatek za komunální odpad: Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 6/2019 
„O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů“, stanoví pro rok 2020 místní poplatek za svoz a likvidaci 
komunálních odpadů ve výši 650,- Kč. 
 

Poplatek za psa, poplatek za užívání veřejného prostranství: 

Viz web města: 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/poplatek-ze-psu/ 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/poplatek-za-uzivani-verejneho-
prostranstvi/ 

 
Program podpory ekologické výchovy a osvěty pro rok 2020: alokovány finanční prostředky ve výši   
84 000 Kč, jako dotace na provoz pro Okresní myslivecký spolek Pardubice 49 000 Kč a 35 000 Kč pro 
Záchrannou stanici a ekocentrum Pasíčka. 
 
Kolik činily neinvestiční výdaje základní školy, které zabezpečovala obec (celkem za rok 

2019/2020): 

 

rok 2019 

84.136.722,12 Kč (jedná se o skutečnost) 

Rok 2020 

79.114.000,00 Kč (jedná se o rozpočet) 

 

Jaké jsou finanční programy podpory a kolik jich město má. Čeho se týkají individuální dotace. 

 

Viz web města: 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/ 

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/vyhlasky-a-narizeni/poplatek-ze-psu/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/


 

Individuální dotace se poskytují na realizaci významných akcí či projektů, které svým charakterem 

přispívají k rozvoji kulturního, sociálního, zdravotního, sportovního a společenského ducha města 

Pardubic, a tím zvyšují kvalitu života a dobrého jména města. Dále se poskytují na podporu akcí či 

projektů unikátního charakteru, dlouhodobě propagujících statutární město Pardubice v České 

republice a zahraničí a na podporu významných akcí či projektů veřejného zájmu. 

 
Poskytování dotací z rezerv Rady města Pardubic (dále jen Rada), primátora a náměstků se realizuje v 
souladu s následujícími právními normami: zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o obcích“), zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dále se poskytování dotací řídí Zásadami pro 
poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Pardubic. V rámci veřejné podpory se poskytování 
dotací řídí nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis zveřejněném v Úředním věstníku 
Evropské unie L 352 ze dne 24. prosince 2013.  
 
Hlavním smyslem poskytování individuálních dotací z rezerv Rady, primátora a náměstků je poskytnutí 
finančních prostředků na jiný účel určený žadatelem v žádosti, než který je uveden v Programech, které 
každoročně vyhlašuje statutární město Pardubice na webových stránkách 
www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/, nebo na účel uvedený v 
Programech a to v termínech, kdy vyhlášený Program již skončil, nebo lhůta pro podání žádosti do 
Programu vypršela.  
 
 
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-
mesta/rozpocet-mesta/ 
 

Má Statutární město Pardubice Infocentrum jak se nazývá kdo je jeho provozovatel. Kolik 

Statutární město Pardubice navštívilo turistů z jiných regionů v roce 2019/2020. 

Statutární město je zřizovatelem příspěvkové organizace s názvem Turistické informační centrum 

Pardubice, p.o.  

V roce 2019 navštívilo statutární město Pardubice 77.201 návštěvníků (hosté v hromadných 

ubytovacích zařízení). 

V roce 2020 data ještě nebyla zveřejněna. 

Pardubice navštívilo množství jednodenních návštěvníků…statistiky si vedou jednotlivé provozovatelé 

památek a turistických subjektů.  

 
Kdo je ve městě Pardubice veřejný autobusový dopravce. Kdo je ve městě Pardubice veřejný 

železniční dopravce. Kolik cestujících se přepraví za jeden rok. Kdo se stará o zimní údržbu silnic 

kdo je provozovatel. Jaké jsou roční náklady na tuto údržbu. 

 

Městskou autobusovou dopravu v Pardubicích provozuje  

http://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/odbory-magistratu/odbor-ekonomicky/hospodareni-mesta/rozpocet-mesta/


- Dopravní podnik města Pardubic a.s. (www.dpmp.cz). 
kdo provozuje městskou trolejbusovou (drážní) dopravu v Pardubicích. (veřejný železniční dopravce 

v Pardubicích není registrován)  

- Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
 

Kolik cestujících se přepraví za jeden rok. 

 

Hodnoty jsou uvedeny tisících cestujících. 

 

 

 

Kdo se stará o zimní údržbu silnic kdo je provozovatel. 

Statutární město Pardubice je objednatel zimní údržby místních komunikací a zhotovitelem zimní 

údržby jsou Služby města Pardubic a.s. 

 

Jaké jsou roční náklady na tuto údržbu. 

Každý rok jsou jiné, liší se klimatickými podmínkami v daném roce např.: 2019  celkem 7 900 000,- Kč, 

za rok  2020, prozatím, celkem 1 810 000,- Kč. 

 

Kteří místní provozovatelé a kolik jich město Pardubice má k dispozici jsou pro město Pardubice 
důležitými ekonomickými partnery. O jak vysoké finanční částky, resp. Dary se jedná za rok. 

Pardubice - Závěrečný účet 2019_komplet [PDF, 6,93 MB] 

 
 
Jaké jsou programy finanční podpory: 

Viz výše:  

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/ 

 

Projekt spolufinancovaný z prostředků EU: 

Pilotní ověření systému sociálního bydlení na lokální úrovni – 3 letý projekt podpořený z Operačního 

programu zaměstnanost (OPZ). 

 

Má město sociální služby a jakého charakteru: 

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/uredni-deska/odbor-ekonomicky/?file=54040&page=4464375&do=download
https://www.pardubice.eu/urad/radnice/verejna-podpora-dotace-a-granty/


Statutární město Pardubice je zřizovatelem příspěvkové organizace Sociální služby města Pardubic, 

kde jsou zřizovány 32 domovy pro seniory, domov se zvláštním režimem, pečovatelská služba a denní 

stacionář Slunečnice. Veškeré informace o těchto službách jsou dostupné na: http://ssmpce.cz/ssmp  

 

Dotační projekty spravované městem: viz 2 přílohy 

 

ČÁST B 

Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu: 12 938 

Vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící: 
Obecně závazná vyhláška Statutárního města Pardubic č. 6/2019 „O místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů“, 
stanoví pro rok 2020 místní poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů ve výši 650,- Kč. 
 

Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa: 

- počet sběrných míst a sběrných dvorů (9) http://www.smp-pce.cz/86/Separacni_dvory/  
- druhy (komodity) tříděného odpadu (papír, plasty, sklo, nápojové kartony, bioodpad, jedlé oleje,   
textil, elektro, nebezpečné odpady, kovy) 

- celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ: 

- počty nádob na komunální odpad ve městě Pardubice: 10 988 ks popelnic o objemu 120 l, 540 ks 

popelnic 240 l a 1410 ks kontejnerů 1100 litrů. Dále je ve městě rozmístěno k dnešnímu dni 3 706 ks 

občanských nádob 140 l na bio odpad. 

 
- počty separačních kontejnerů: 

Plast 649 ks 

Papír 448 ks 

Sklo barevné 410 ks 

Sklo bílé (zvony 1500 l): 13 ks 

 

-počet stanovišť separačních nádob: 420 

 

Velkoobjemové kontejnery, 52 stanovišť: https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-

prostredi/odpady-ovzdusi/objemny-odpad-kam-s-nim/  

 

- využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce?  

ASEKOL kontejnery od společnosti na všech 9 separačních dvorech, bližší na webu města: 

https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-prostredi/odpady-ovzdusi/vyslouzile-drobne-nbsp-

elektrozarizeni-nbsp-co-s-nbsp-nim/ 

Elektrowin kontejnery od společnosti na všech 9 separačních dvorech. 

http://ssmpce.cz/ssmp
http://www.smp-pce.cz/86/Separacni_dvory/
https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-prostredi/odpady-ovzdusi/objemny-odpad-kam-s-nim/
https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-prostredi/odpady-ovzdusi/objemny-odpad-kam-s-nim/
https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-prostredi/odpady-ovzdusi/vyslouzile-drobne-nbsp-elektrozarizeni-nbsp-co-s-nbsp-nim/
https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-prostredi/odpady-ovzdusi/vyslouzile-drobne-nbsp-elektrozarizeni-nbsp-co-s-nbsp-nim/


Textil – 3 společnosti – TextilEko 41 kontejnerů, Charita Pardubice 15 kontejnerů, Diakonie Broumov 

2 ks:  https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-prostredi/odpady-ovzdusi/nbsp-pouzity-textil-

co-s-nim/ 

 

Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu:  

Služby města Pardubic a.s. 
 

 

 

https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-prostredi/odpady-ovzdusi/nbsp-pouzity-textil-co-s-nim/
https://www.pardubice.eu/urad/konik/zivotni-prostredi/odpady-ovzdusi/nbsp-pouzity-textil-co-s-nim/

