
příloha č. 1 

Působnost komisí RmP 

Komise pro dopravu 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 
střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty občanů 
v oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• sleduje a vyjadřuje se k dopravní situaci, 

• vyjadřuje se k uzavírkám, 

• vyjadřuje se k nařízením města týkajícím se dopravy. 

Komise pro cestovní ruch 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 
střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty občanů 
v oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• podmínky pro zlepšení cestovního ruchu, 

• spolupráce s podnikateli a dalšími subjekty v cestovním ruchu, 

• propagace města, 

• navrhuje Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory cestovního ruchu, 

• navrhuje rozdělení dotací z Programu podpory cestovního ruchu, 
• kontroluje dotované akce při jejich konání (nejedná se o kontrolu ve smyslu příslušných 

právních předpisů). 

Komise pro výchovu, vzdělávání a rodinu 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 
střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty občanů 
v oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• návrhy a podněty, které se týkají činnosti škol a školských zařízení zřizovaných městem, 
• návrhy a podněty k řízení, organizaci a reorganizaci škol a školských zařízení zřizovaných 

městem, 
• projednává a posuzuje žádosti o dotace v oblasti výchovy a vzdělávání a prorodinných aktivit 
• navrhuje Pravidla pro poskytování dotací z Programu podpory volnočasových, vzdělávacích  a 

prorodinných aktivit, 
• hodnotí sociální, ekonomické a společenské podmínky života rodin ve městě, 
• mapuje potřeby rodin a navrhuje koncepční řešení, 
• ve vazbě na Komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb se může vyjadřovat 

k prorodinným projektům a aktivitám, 
• kontroluje dotované akce při jejich konání (nejedná se o kontrolu ve smyslu příslušných 

právních předpisů). 
• ve spolupráci s řediteli příspěvkových organizací (škol a školských zařízení) navrhuje žáky, 

studenty a pedagogy na ocenění. 
 



Komise pro sociální a zdravotní věcí 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 
střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty občanů 
v oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• sociální a zdravotní péče na území města Pardubic, 

• handicapovaní občané, 

• dostupnost péče, 
• dotace v sociální a zdravotní oblasti, 

• byty sociální, dostupné a byty v domech zvláštního určení, 

• nepřizpůsobiví. 

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 

střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty občanů 

v oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• bezpečnost na území města Pardubic, 

• preventivní bezpečnostní akce, 
• dotace v této oblasti, 
• náměty na spolupráci s relevantními orgány 

• protipovodňová a požární ochrana, 
• integrovaný záchranný systém, 

• mimořádné události. 

 
Komise pro adaptaci na klimatické změny a životní prostředí 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 
střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty občanů 
v oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• ochrana a rozšiřování veřejné zeleně a městských lesů, 
• propagace třídění a využití odpadu, 
• projednává, posuzuje a kontroluje žádosti o dotace z programu podpory ekologické výchovy a 

osvěty, 

• vyjadřuje se k činnostem v rámci odpadového hospodářství města, 

• ochrana ovzduší, 

• projednává návrhy vyhlášek města v oblasti životního prostředí, 

• projednává koncepční materiály v oblasti životního prostředí. 

Kulturní komise 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 
střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky podněty občanů v 
oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• sleduje kulturní aktivity na území města, 
• navrhuje pravidla pro přidělování dotací z Programu podpory kultury, 
• navrhuje rozdělení dotací z Programu podpory kultury 

• vyjadřuje se k návrhům umístění pamětních desek a památníků, 
• vyjadřuje se k žádostem o zkrácení doby nočního klidu ve věci pořádání kulturních akcí, 

• dává doporučení při realizaci investičních projektů v oblasti kultury, 
• kontroluje dotované akce při jejich konání (nejedná se o kontrolu ve smyslu příslušných 

právních předpisů). 



Komise pro bytové a nebytové prostory 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 
střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty občanů v 
oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• posuzuje žádosti o uzavření nájemních smluv u bytů, 
• vyjadřuje se k žádostem o nájem nebytových prostor a k žádostem o změny v nájemních 

smlouvách u stávajících nájemců, 
• vyjadřuje se k žádostem o výpůjčky nebytových prostor příspěvkovým organizacím města a k 

žádostem o změny ve smlouvách o výpůjčce, 
• projednává žádosti o vydání souhlasu vlastníka (s podnájmem, s provedením stavebních úprav, 

s převodem nájmu), 
• vyjadřuje se k záměrům prodeje zbytkových nebytových prostor, 
• navrhuje pravidla pro nájem a prodej nebytových prostor a pravidla pro nájem bytů. 

 
 

Komise pro pozemky a reklamu 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 

střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší žádosti a návrhy fyzických a právnických 

osob, podněty odborů magistrátu a městských obvodů, a to v oblasti samostatné působnosti obce 

týkající se majetkoprávního vypořádání pozemků. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• nájem, pacht, výpůjčka, převod pozemků, umístění reklamních zařízení na pozemku a stavbě, 
souhlas vlastníka pozemků, zřízení věcných břemen na pozemcích, využití předkupního práva, 
uznání vlastnického práva, 

• navrhuje pravidla pro nakládání s pozemky a pravidla pro umísťování reklamních zařízení. 

 
Komise pro sport 

je poradní a iniciativní orgán Rady města Pardubic, který plní radou uložené úkoly, spolupracuje na 
střednědobé koncepci rozvoje ve své oblasti, projednává a řeší návrhy, připomínky a podněty občanů v 
oblastech samostatné působnosti obce. Do její působnosti patří zejména tyto činnosti/oblasti: 

• sleduje sportovní aktivity na území města, 
• navrhuje využití prostředků poskytovaných a čerpaných z Programu podpory sportu, 
• navrhuje Pravidla poskytování dotací z Programu podpory sportu, 

• navrhuje poskytnutí dotací, 
• kontroluje dotované akce při jejich konání, 

• posuzuje investiční záměry města v oblasti sportu, 

• podílí se na zajištění vyhlášení nejlepších sportovců Pardubicka.  

 



 

 


