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Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta (dále jen „úřad územního plánování"), jako povinný 
subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), obdržel dne 20. 9. 2022 Vaši žádost o poskytnutí informace na 
základě ustanovení § 13 zákona. 
 
 
K Vašim dotazům Odbor hlavního architekta Magistrátu města Pardubic (dále jen „OHA MmP“) sděluje 
následující: 
 
Žádám tímto o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů, týkající se pracovní činnosti oprávněné úřední osoby Mgr. Davida Schaffera (dále 
jen „OÚO"), formou odpovědi na následující otázky: 
Kolik OÚO vydala za rok 2021: 

- podle § 96b odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"), celkem závazných stanovisek (dále jen „ZS"), 

 124 závazných stanovisek. 
- v kolika ze ZS vydaných OÚO v roce 2021 byl posuzovaný stavební záměr označen za nepřípustný a v 

kolika za přípustný, 
 Záměr byl označen za přípustný ve 114 případech, za nepřípustný v 10 případech. 

- jaká byla průměrná lhůta, ve které jednotlivá ZS v roce 2021 OÚO vydala. 
 21 dní, při prodloužení lhůty pro vydání ZS se jednalo o 52 dní. 

 
Kolik OÚO vydala v období od začátku roku 2022 k dnešnímu dni: 

- celkem ZS a sice jak fikcí dle § 4 odst. 9 stavebního zákona, tak i v písemné podobě dle § 149 odst. 4 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), 

 87 závazných stanovisek. 
- kolik ZS v tomto období vydala OÚO v písemné podobě (ne fikcí) ve lhůtě 30 dnů dle § 149 odst. 4 

správního řádu, 
 13 závazných stanovisek. 
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- v kolika případech OÚO lhůtu pro vydání ZS usnesením podle § 4 odst. 9 stavebního zákona 
prodloužila a v jakých to bylo případech, co konkrétně bylo předmětem posuzování dle § 96b odst. 3 
stavebního zákona (pozn.: postačuje např. dělení pozemku, stavba rodinného domu apod., 

 Ve 28 případech. Jednalo se o stavbu FVE, stavbu rezidence 31 RD, změnu stavby obchvatu 
Sezemic, stavbu ZTV a dělení pozemků pro 22 RD, stavbu ZTV pro 8 a 12 RD, oplocení 
nezastavěného území, stavbu kNN a TS pro 27 RD, přístavbu hangáru letiště, dělení 
pozemků, dodatečné povolení přístavby a změnu užívání, stavbu kabel. vedení pro 7 RD, 
přestavbu objektu OM, vynětí z PUPFL či jednotlivé stavby RD. 

- kolik ZS v prodloužené lhůtě OÚO vydala fikcí dle § 4 odst. 9 stavebního zákona a kolik v písemné 
podobě dle 149 odst. 4 správního řádu, 

 Fikcí dle § 4 odst. 9 stavebního zákona bylo 0 ZS, v písemné podobě dle § 149 odst. 4 
správního řádu bylo 28 ZS. 

- v kolika případech byl posuzovaný stavební záměr v ZS vydaném OÚO v prodloužené lhůtě v písemné 
podobě dle § 149 odst. 4 správního řáduj označen za přípustný a v kolika za nepřípustný. 

 Za přípustný byl označen ve 23 případech, za nepřípustný byl označen v 5 případech. 
 
 
 
 
 
Ing. arch. Mariana Zmítková, v.r. 
vedoucí Oddělení územního plánování 
Odboru hlavního architekta Magistrátu města Pardubic 
 
 




