Statutární město Pardubice
Zastupitelstvo města Pardubic

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 7/2020,
KTEROU SE MĚNÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2019,
KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT MĚSTA PARDUBIC
Zastupitelstvo města Pardubic se na svém zasedání dne 24.09.2020 2020 usnesením č. Z/1535/2020
usneslo vydat na základě ust. § 130 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019, kterou se vydává Statut města Pardubic, se mění takto:

1. Příloha č. 1 odst. 6 písm. c), včetně poznámek pod čarou č. 7 až 10, zní nově takto:
„c) realizují proces odstraňování vraků silničních vozidel7, odstraňování odstavených silničních
vozidel8 a zaniklých silničních vozidel9 z místních komunikací a z veřejně přístupných účelových
komunikací ve vlastnictví města v režimu zákona o pozemních komunikacích, s výjimkou realizace
prodeje těchto silničních vozidel na základě povolení silničního správního úřadu ve veřejné
dražbě a případného předání k likvidaci, a dále odstraňují nepovoleně umístěné pevné překážky
z místních komunikací10 a hradí náklady spojené s odstraňováním a likvidací nepovoleně
umístěných věcí a reklamních zařízení z místních komunikací,
7

§ 19c zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění („zákon o pozemních
komunikacích“)
8
§ 19d zákona o pozemních komunikacích
9
§ 19e zákona o pozemních komunikacích
10
§ 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích“.

2. V Příloze č. 4 se v části Městský obvod Pardubice VI tečka na konci mění v čárku a na následující
řádek se doplňuje text tohoto znění:
„● budova bez čp./če. – objekt občanské vybavenosti (kaple), která je součástí pozemku označeného
jako stavební parcela č. 47, v k.ú. Popkovice, se všemi právy a povinnostmi vyplývajícími ze
smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k majetku a o zřízení věcného práva č.j.
UZSVM/HPU/6518/2019-HPUM uzavřené dne 29.1.2020 mezi Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a statutárním městem Pardubice.“
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Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………...........................................
Ing. Martin Charvát, v.r.
primátor
statutárního města Pardubic

……………………...............................................
Ing. Petra Kvaš, v.r.
náměstek primátora
statutárního města Pardubic

Vyvěšeno dne: 15.10.2020
Sejmuto dne: 02.11.2020
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