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• Kompetence obcím jsou dány zejména v zákoně č. 
128/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů v oblasti 
samostatné působnosti - §35 odst. 2:

• „Obec v samostatné působnosti ve svém územním 
obvodu dále pečuje v souladu s místními předpoklady a 
zvyklostmi o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče 
a pro uspokojování potřeb svých občanů. Jde především 
o uspokojení potřeby bydlení, ochrany, rozvoje, zdraví, 
dopravy a spojů, potřeby informace, výchovy a 
vzdělávání a celkového kulturního rozvoje a ochrany 
veřejného pořádku“

• § 16 v odst. 1 dále vymezuje, kdo je 
občanem obce:

• „Občanem je fyzická osoba, která je 
občanem ČR a je v obci hlášena k 
trvalému pobytu“
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• Z těchto ustanovení by se mohlo zdát, že by se obce 
nemusely v oblasti samostatné působnosti zajímat o 
občany třetích zemích.

• Situace posledních několika let však ukázala, že obce 
mají při řešení otázek cizinců minimální kompetence ze 
zákona, ale jsou nejblíže při řešení problémových 
situací.

• Magistrát města Pardubic zve pravidelně starosty obcí v 
oblasti rozšířené působnosti a nabízí metodickou i jinou 
pomoc.Na dalším setkání bude na základě jejich 
požadavku téma cizinců. Je zřejmé, že i oni cítí velkou 
potřebu se problematikou zabývat.

• V současné době je (k 21.4. 2009) na území
okresu Pardubice evidováno 5466 cizinců z tzv. 
třetích zemí s platným povolením k zaměstnání. 
K 31.12. 2008 to bylo 8000 platných povolení.

• Inspektorát Cizinecké policie v Pardubicích 
eviduje k 20.4. 2009celkem 6329 cizinců, z toho 
3927 za účelem pobytu Zaměstnání.Tento počet 
je od počátku roku stabilní.

• Zvýšení počtu cizinců v Pardubicích souvisí zejména s rozvojem 
průmyslu, výhodnou polohou města z pohledu dopravní dostupnosti 
a rozvojem průmyslových zón.

• Celosvětová ekonomická krize odstartovala i v Pardubicích některé
nové situace a město na ně muselo reagovat.

• Od roku 2007 existuje v rámci komunitního plánu pracovní skupina 
Menšiny a cizinci.

• Od ledna 2009 pravidelně1x měsíčně svolává primátor města 
jednání pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci Cizinecké
policie (HK, Pce), Policie ČR, Městské policie Pardubice, Úřadu 
práce, Pardubického kraje, největších zaměstnavatelů cizinců, 
odboru sociálních věcí, odboru komunitních služeb, odboru azylové
a migrační politiky MV ČR, Krajské hospodářské komory apod.

• Ve městě působí mnoho let občanské sdružení Most pro lidská
práva, který se jako jediná organizace v kraji zabývá problematikou 
cizinců.
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• Zastupitelstvo města schválilo 5.5. 2009 podání žádosti 
o dotaci na projekt „Integrace cizinců v Pardubicích“

• Cílem projektu je zlepšení podmínek pro cizince, kteří žijí
nebo pracují v Pardubicích a vytvoření prostředí pro 
bezproblémové soužití občanů města a cizinců.

• Specifickými cíli projektu je znalost aktuální situace, 
zvýšení informovanosti cizinců v oblasti svých práv a 
jejich prosazování, zvýšení míry integrace cizinců do 
společnosti, zkvalitnění služeb pracovníků veřejných 
institucí při styku s cizinci,vyšší efektivita informačních 
toků ve veřejné správě a snížení strachu z cizinců ve 
městě a potlačení xenofobních nálad ve společnosti.

• Současnou situaci ve městě nehodnotíme 
jako kritickou,ale s ohledem na analýzy 
připravujeme preventivní opatření, která
jsou založena na partnerství dotčených 
organizací, města a občanského sdružení
Most pro liská práva.

• Ve všech těchto aktivitách využíváme i 
zkušeností dalších měst, zejména města 
Plzně.

Děkuji za pozornost.
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