Odpověď ze dne 12.11.2019 na žádost o
informace podle zákona 106/1999 Sb.
ze dne 26.10.2019
Níže uvádím požadované informace, přiřazené k Vašim dotazům.
Kdo zajišťuje autobusovou dopravu. Jaké jsou roční finanční náklady pro autobusovou
dopravu. Jaká výše finančních nákladů byla ročně čerpána pro čerpání pohonných hmot.
Kolik bylo najeto km/za rok autobusovým dopravcem. Kterými jednotlivými částmi k.ú.
projíždí autobusový dopravce.
Odpověď: Městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu zajišťuje pro Statutární město
Pardubice – Dopravní podnik města Pardubic a.s. Veškeré informace o nákladech na městskou
dopravu naleznete ve výročních zprávách DpmP : http://www.dpmp.cz/vyrocni-zpravy/.
Linkovou autobusovou dopravu na území pardubického kraje zajišťuje Pardubický kraj,
Komenského náměstí 125/, 53002 Pardubice. Tam požádejte o informace, které vás zajímají.
Kdo má na starosti zimní údržbu silnic v k.ú. v daném místě.
Odpověď: Pro Statutární město Pardubice zajišťují zimní údržbu komunikací (místních) Služby
města Pardubic a.s. Na silnicích II. a III. tříd, v majetku Pardubického kraje , zajišťuje zimní
údržbu Správa a údržba silnic Pardubického kraje a.s. Na silnicích I. tříd, v majetku státu,
zajišťuje zimní údržbu silnic Ředitelství silnic a dálnic ČR. Zhotovitelem je EUROVIA a.s.
Je u Vás v místě bezbariérový přístup pro osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým
zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního
právního předpisu a jejich průvodci.
Odpověď: Bezbariérový přístup na komunikacích řeší ve spolupráci s Komisí pro
bezbariérovost, odbor dopravy a odbor sociálních věcí. Pro osoby s průkazem ZTP vydává
odbor sociálních věcí speciální parkovací průkaz, s kterým můžou uživatelé parkovat na
vyhrazených místech pro tělesné postižené i na vyhrazených místech pro tělesně postižené,
v zóně placeného stání bezplatně.
Jak je zajištěna základní zdravotní péče v daném zdravotním obvodě, které Zdravotnické
zařízení, lékaři zz. či Lékárny v daném zdravotním obvodě působí. Zdravotnické zařízení,
Zdravotní dům má uzavřenou Nájemní smlouvu v daném zdravotním obvodě v daném místě
působnosti. Na jak dlouhou dobu a jaké jsou roční finanční náklady na Zdravotnické zařízení,
Zdravotní dům v daném místě.
Odpověď: Daná agenda nespadá do kompetence statutárního města Pardubice, nýbrž do
kompetence krajského úřadu a zdravotních pojišťoven.
Kdo má právo ze zákona o sociálních službách na osvobození od povinnosti o poplatcích za
rekreační nebo lázeňský poplatek. Jaké jsou u Vás možnosti parkování?
Odpověď: Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (dále jen „lázeňský poplatek“)
upravený v § 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále jen „ZoMP“) představuje

první z tzv. turistických poplatků, kterými lze zpoplatnit pobyt osob v lázeňských místech
a místech soustředěného turistického ruchu (druhý z této kategorie poplatků je místní
poplatek z ubytovací kapacity upravený v § 7 ZoMP). § 3b/ zákona č.565/1990 Sb., o místních
poplatcích:
(1) Od poplatku z pobytu je osvobozena osoba
a) nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona
upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP/P, a její průvodce,
b) mladší 18 let,
c) hospitalizovaná na území obce ve zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče s
výjimkou osoby, které je poskytována lázeňská léčebně rehabilitační péče
1. hrazená jako příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče podle zákona upravujícího
veřejné zdravotní pojištění, nebo
2. nehrazená z veřejného zdravotního pojištění,
d) pečující o děti na zotavovací akci nebo jiné podobné akci pro děti podle zákona upravujícího
ochranu veřejného zdraví konaných na území obce nebo
e) vykonávající na území obce sezónní práci pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu
nebo
f) pobývající na území obce
1. ve školském zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy anebo školském zařízení pro
preventivně výchovnou péči anebo v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc,
2. v zařízení poskytujícím ubytování podle zákona upravujícího sociální služby
3. v zařízení sloužícím k pomoci lidem v ohrožení nebo nouzi provozovaném veřejně
prospěšným poplatníkem daně z příjmů právnických osob, nebo
4. za účelem výkonu záchranných nebo likvidačních prací podle zákona o integrovaném
záchranném systému.
(2) Od poplatku z pobytu je osvobozen příslušník bezpečnostního sboru, voják v činné službě,
státní zaměstnanec nebo zaměstnanec České republiky pobývající na území obce v zařízení ve
vlastnictví České republiky nebo této obce v souvislosti s plněním služebních nebo pracovních
úkolů.
(3) Sezónní prací podle odstavce 1 písm. e) je práce, která je závislá na střídání ročních období
a zpravidla se každým rokem opakuje
Lázeňský poplatek nedopadá např. na osoby bezmocné, nevidomé, s těžkým zdravotním
postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P (včetně jejich průvodců), osoby mladší 18 let a
starší 70 let, osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné), vojáky v základní službě a
na osoby, které vykonávají civilní službu.
Jaké nabízíte turistické možnosti pro školy a firmy. Místní organizační složky jak se jmenují
a kolik je těchto složek v daném místě, obchodní společnosti, příspěvkové organizace,
kulturní, školské, organizační složky.
Odpověď:
K turistickým možnostem naleznete potřebné informace zde:
http://www.ipardubice.cz/

K organizacím města naleznete potřebné informace zde:

https://www.pardubice.eu/urad/radnice/organizace-mesta/

