
Dotaz ze dne 3.3.2023 
Žadatel úvodem pro potřeby této žádosti vymezuje pojem zájmové území takto: Zájmové území je 
oblast zahrnující tři místa v oblasti Židova v Pardubicích, která je vymezená 
 
1. Vnitroblok ulic Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická a Bezdíčkova - pozemky č.864/68 
2. Vnitroblok ulic Sakařova, Bezdíčkova, Sezemická, Věry Junkové – pozemky č.865/6 
3. Rohový pozemek na severovýchodní straně při průsečíku ulic Sakařova a Bezdíčkova – pozemky č. 
882/37 
4. Do zájmového území nespadá současná již dokončená zástavba a případná řízení týkající se jejích 
stavebních změn.  
 
Žadatel žádá povinný subjekt o zaslání následujících dokumentů souvisejících s územními a stavebními 
řízeními a případnými odvoláními a soudními spory ve výše definovaném zájmovém území, která jsou 
stavebnímu úřadu známa za rok 2022 a za rok 2023 (do dne podání této žádosti). 
1. Byly podány v roce 2022 a 2023 žádosti o územní nebo stavební povolení v zájmovém území? Pokud 
ano, žadatel žádá o zaslání jejich kopií včetně všech vyjádření nebo rozhodnutí, které v této věci 
stavební úřad vyhotovil či obdržel. 
2. Probíhá aktuálně nějaké stavební nebo územní řízení v zájmovém území? Pokud ano, tak kde přesně 
na jakých pozemcích. Žadatel žádá o kopii žádosti o stavební povolení včetně příloh. 
3. Má stavební úřad k dispozici informace o případných soudních sporech, či odvoláních v tomto 
zájmovém území? Pokud ano, žadatel žádá o zaslání příslušných dokumentů. 
 
Odpověď na dotaz ze dne 3.3.2023 
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 106/1999 
Sb. ") příslušný podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
obdržel dne 3.3.2023 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Na základě výše uvedené žádosti byla část informací podle zákona č. 106/1999 Sb. žadateli poskytnuta 
Sdělením ze dne 14.3.2023, o části požadovaných informací bylo vydáno Rozhodnutí o částečném 
odmítnutí ze dne 14.3.2023. 

 


