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Magistrát města Pardubic 
Stavební úřad 
Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

 
*S00BX01XQ6XR* 

S00BX01XQ6XR 
 

Váš dopis zn.:        
Ze dne:         

Číslo jednací: MmP 103428/2022 
Spisová značka:        
Počet listů: 1 
Počet příloh: 2 

Vyřizuje:    Iveta Špilarová 
Telefon:    +420 466 859 171 
E-mail:  iveta.spilarova@mmp.cz 

Datum:  05.09.2022        
 
 
Věc: Odpověď na žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
 
Vážený pane,  

dne 31. 8. 2022 obdržel stavební úřad Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadujete:  
Zaslání kopie stanoviska s podmínkou č. 7, kde je stanoveno, že: ,,V parku nebudou pořádány veřejné 
hudební produkce.", zaslání kopie stanoviska s podmínkou č. 1, kde je stanoveno, že: ,,Stavba nebude sloužit 
k pořádání veřejné hudební produkce.", poskytnutí informace, proč kolaudační souhlas nestanoví podmínku, 
že stavba parku Na Špici nebude sloužit k pořádání veřejných hudebních produkcí a odpovědi na otázky: 
- zda jsou na základě výše citovaného územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního 

souhlasu v parku Na Špici zakázány veřejné hudební produkce, 
- kdo konkrétně odpovídá za kontrolu plnění podmínek stanovených shora uvedenými rozhodnutími, 

zejména pokud se týče podmínky, že v parku nebudou pořádány veřejné hudební produkce 
ev. podmínky, že stavba nebude sloužit k pořádání veřejné hudební produkce, 

- kolik bylo za období od vydání shora citovaného kolaudačního souhlasu stavebním úřadem řešeno 
přestupků za užívání stavby parku Na Špici v rozporu s vydanými povoleními, tedy k pořádání veřejných 
hudebních produkcí, s kým konkrétně byla řízení o tomto přestupku vedena a jaké byly za to uloženy 
pokuty a komu konkrétně, 

- pokud za období od vydání kolaudačního souhlasu nebyl nikdo brán k odpovědnosti za pořádání 
veřejných hudebních produkcí v parku Na Špici, ačkoliv musí být stavebnímu úřadu dobře známo, že 
pořádány jsou zcela běžně, z jakého důvodu nebylo toto protiprávní jednání stavebním úřadem 
doposud řešeno, 

- jaká opatření hodlá stavební úřad přijmout, aby se veřejné hudební produkce v parku Na Špici 
nepořádaly. 

 
Stavební úřad Vám k Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. sděluje následující:  
 
V příloze tohoto sdělení Vám zasíláme kopii závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického 
kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 26. 3. 2012, č.j. KHSPA 04190/2012/HOK-Pce a kopii závazného 
stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 22. 3. 2013, č.j. KHSPA 
03634/2013/HOK-Pce, které jste ve Vaší žádosti požadoval.  
Kolaudační souhlas byl vydán bez podmínek s tím, že stavba byla provedena v souladu s ověřenou 
projektovou dokumentací a vydaným stavebním povolením, protože nebyly zjištěny závady bránící 
bezpečnému užívání stavby, nebyl zjištěn rozpor se závaznými stanovisky dotčených orgánů a užívání stavby 
neohrožuje život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí.  Stavební úřad 
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vydal rozhodnutí o umístění stavby sp.zn. SÚ 28531/2012/Sk, č.j. MmP 74782/2012, stavební povolení 
sp.zn. SÚ 24598/2013/Sk, č.j. MmP 46552/2013 a kolaudační souhlas sp.zn. SÚ 66785/2014/Sk č.j. MmP 
73654/2014. Z kolaudačního souhlasu vyplývá, že účelem revitalizace byla oprava stávajících cest 
a sportovišť, vybudování nového zázemí parku a nového dětského hřiště. Jedná se o následující stavební 
objekty: 

1. Pavilon (zázemí sportovišť - sklad a půjčovna sportovního vybavení, zázemí dětského hřiště 
(přebalovací pult, klubovna), veřejné WC, místnost správce parku). 

2. Komunikace a zpevněné plochy - plocha u Pavilonu, plocha u Loděnice 
3. Soubor objektů: mola a přístupové stupně - Molo „plovárna, kotviště“, Molo - nábřeží, Molo - 

Loděnice Labe (západní část nábřeží Labe), Molo - Loděnice Chrudimka 1, Molo - Loděnice 
Chrudimka 2, Písková plocha - „Mys“ 

4. Sportovní a rekreační plochy a vybavenost - Hřiště víceúčelové - stavební úpravy stávajícího 
asfaltobetonového hřiště, Dětské hřiště 

5. Zařízení a vybavenost parku - Dětské hřiště - hrací prvky (Observatoř, Houba, Lžíce, Beruška, Auto, 
Letadlo, Kinetické a doplňkové herní objekty: herní demontovatelné objekty s pohyblivými částmi), 
objekty, mobiliář 

6. Parkový mobiliář 
7. Terénní úpravy - Hrubé terénní úpravy, Čisté terénní úpravy 
8. Inženýrské sítě: přípojky a areálové rozvody – Vodovod, Kanalizace, Elektro, Veřejné osvětlení 

(areálový rozvod loděnice - úpravy stávajícího hřiště) 
Stavební objekty jsou užívány k účelu, který byl řádně povolen a zkolaudován.  Za chování sportovců při 
sportovních aktivitách stavební úřad neodpovídá a povolení veřejné hudební produkce stavební úřad nemá 
v kompetenci. V tomto případě si Vás stavební úřad dovoluje odkázat na vlastníka staveb a pozemků.  Z toho 
důvodu nebyla vedena žádná řízení o přestupku, neboť jak stavební úřad výše uvedl, povolení veřejné 
hudební produkce nemá v kompetenci. Se stížností na hluk se obraťte na krajskou hygienickou stanici.  
 
 
       
 
 
 
 
 
                 Ing. Ilona Prokůpková 
             referent stavebního úřadu 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
kopie závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 
26. 3. 2012, č.j. KHSPA 04190/2012/HOK-Pce  
kopie závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 
22. 3. 2013, č.j. KHSPA 03634/2013/HOK-Pce  
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