Statutární město Pardubice
Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA
z rozhodnutí zastupitelstva statutárního města Pardubice
K rozhodnutí je předložena otázka ve znění:
„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“

Zastupitelstvo města Pardubice tímto podle ust. § 14 zák. č. 22/2004 Sb., o místním referendu
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje přijaté usnesení zastupitelstva
města Pardubice ze dne 27.05.2021
Přijaté usnesení č. Z/2267/2021
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, vyhlášení místního referenda, a to za níže uvedených podmínek:
a) místní referendum se bude konat na území statutárního města Pardubice.
b) k rozhodnutí v místním referendu se předkládá otázka následujícího znění:
„Souhlasíte s tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“; kontext uvedené otázky
bude občanům podrobně vysvětlen v rámci informační kampaně.
c) odůvodnění návrhu: Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 11. března 2021 usnesením
Z/2034/2021 schválilo 20 hlasy zastupitelů záměr opravy Zelené brány formou obnovení vnějších
omítek na všech průčelích věže od koruny rozšířené podnože po ochoz s tím, že spodní části jižní části
fasády se zbytky odbourané strážnice budou opraveny konzervační metodou. Politické strany a hnutí
zastoupené v zastupitelstvu statutárního města Pardubic neměly ve svých programech problematiku
opravy Zelené brány. Občané města neměli možnost v posledních komunálních volbách posoudit
představy politických subjektů o způsobu opravy této dominanty města. Tato otázka je natolik důležitá
a přesahující funkční období tohoto zastupitelstva, že by občané Pardubic měli mít možnost napřímo se
vyjádřit k této problematice prostřednictvím referenda.
Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usnesením Z/2109/2021 zrušilo
svým usnesením záměr opravy Zelené brány formou obnovení vnějších omítek na všech průčelích věže
od koruny rozšířené podnože po ochoz s tím, že spodní části jižní části fasády se zbytky odbourané
strážnice budou opraveny konzervační metodou.
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Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usneseními Z/2106/2021 a
Z/2107/2021 schválilo záměr vyhlášení místního referenda, jehož předmětem bude způsob provedení
opravy Zelené brány, a to v termínu současně s nejdříve konanými volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.
Zastupitelstvo města Pardubic na svém jednání dne 29. dubna 2021 usneseními Z/2108/2021 uložilo
Radě města Pardubic zajistit vznik pracovní skupiny z řad členů zastupitelstva města Pardubic a
zaměstnanců Magistrátu města Pardubic, která připraví návrh podmínek konání místního referenda
(včetně formulace otázky, která bude předložena k rozhodnutí v referendu).
Pracovní skupina byla ustanovena na jednání Rady města Pardubic dnes 10. dubna 2021 a sešla se
formou online na jednání dne 13. dubna 2021. Svým hlasováním podpořila konání referenda a
stanovila, že ohledně způsobu opravy Zelené brány bude položena jediná otázka ve znění „Souhlasíte s
tím, aby při opravě Zelené brány byly obnoveny vnější omítky?“.
V případě schválení referenda se pracovní skupina sejde k projednání dalších úkonů souvisejících s
přípravou referenda,
d) odhad nákladů spojených s provedením místního referenda a realizací rozhodnutí přijatého v
místním referendu a způsob jejich úhrady z rozpočtu obce: náklady na provedení místního referenda
(např. na tisk hlasovacích lístků, nákup obálek a přiměřenou propagaci) lze odhadnout cca na 300 000
Kč; náklady na realizaci rozhodnutí přijatého v místním referendu lze velmi rámcově a předběžně
odhadnout takto – cca 1,1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace, z projektové dokumentace
by vyplynul odhad vlastních realizačních nákladů (současný velmi hrubý a předběžný odhad = 25 – 35
mil. Kč), výsledné realizační náklady by se pak odvíjely od cenové nabídky získané v zadávacím řízení;
způsob úhrady z rozpočtu obce – náklady ponese město ze svého rozpočtu, budou uhrazeny
standardním způsobem, použitím přidělených finančních prostředků z příslušných rozpočtových
položek.
a
Přijaté usnesení č. Z/2268/2021
Zastupitelstvo města Pardubic
Schvaluje
konání místního referenda současně s nejdříve konanými volbami do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky.

Ing. Martin Charvát, v.r.
primátor města

Datum:
za správnost: Irena Málková, právní oddělení KT
Vyvěšeno dne: 12.07.2021
Sejmuto dne:
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