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OZNÁMENÍ 
 

Rada městského obvodu Pardubice I příslušná podle § 6 odst. 6, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„stavební zákon“), na základě usnesení č. 579 ze dne 31.8.2021 pořídila 

návrh územního opatření o stavební uzávěře 
pro stavby bytových domů 

pro část území městského obvodu Pardubice I a v souladu s § 98 odst. 2 stavebního zákona ho tímto 
zasílá k projednání. 
 

Rada městského obvodu Pardubice I podle § 98 odst. 2 stavebního zákona 

v y z ý v á 

dotčené orgány, aby uplatnily svá stanoviska nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení návrhu územního 
opatření o stavební uzávěře. 
 
 
 
 
 
Bc. Alena Stehnová 
starostka 
 

Příloha: 

- návrh územního opatření o stavební uzávěře pro stavby bytových domů včetně grafické přílohy 
 

Obdrží: (doručenka) 

- Ministerstvo životního prostředí ČR, IDDS: 9gsaax4 
- Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, IDDS: bxtaaw4 
- Ministerstvo obrany ČR, IDDS:  hjyaavk 
- Ministerstvo dopravy ČR, IDDS: n75aau3 
- Ministerstvo kultury, IDDS: 8spaaur 
- Krajský úřad Pardubického kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 
- Krajský úřad Pardubického kraje - odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
- Magistrát města Pardubice - odbor dopravy, IDDS: ukzbx4z 
- Magistrát města Pardubice - odbor životního prostředí, IDDS: ukzbx4z 
- Magistrát města Pardubice – úsek státní památkové, IDDS: ukzbx4z 
- Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí 
- Obvodní báňský úřad, IDDS: gf9adwf 
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje, územní pracoviště Pardubice, IDDS: 23wai86 
- Státní pozemkový úřad, územní pracoviště Pardubice, IDDS: z49per3 
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, územní odbor Pardubice, IDDS: 48taa69  
- Krajská veterinární správa, IDDS qxc8ch2 


