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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
(dle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění) 

 
Rada městského obvodu Pardubice I, příslušná podle § 139 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), v platném znění, čl. 12 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává 
statut Města Pardubic, v platném znění, § 6 odst. 6 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití § 98 a § 99 stavebního zákona 
a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, § 17 vyhlášky č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění 

vydává 

územní opatření o stavební uzávěře 
pro stavby bytových domů 

(dále jen „stavební uzávěra“). 

I. Vymezení území, pro které platí stavební uzávěra 

Stavební uzávěra se vyhlašuje pro část území městského obvodu Pardubice I v rozsahu urbanisticky 
cenného území U07 Bílé Předměstí – vilová zástavba (vymezeného v projednávaném novém územním 
plánu Pardubice, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města Pardubice dne 20.9.2010) a dále 
v rozsahu území mezi ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická, Věry Junkové. Grafické vyznačení 
územního rozsahu stavební uzávěry je zřejmé z grafické přílohy, která je nedílnou přílohou tohoto 
opatření obecné povahy. 

II. Rozsah a obsah omezení nebo zákazu stavební činnosti 

Stavební uzávěrou se zakazuje stavební činnost: stavba bytového domu / stavby bytových domů. 

Stavbou bytového domu se rozumí stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá 
požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena, 

Předmětem stavební uzávěry není změna dokončené stavby, udržovací práce. 

III. Podmínky vyplývající ze stanovisek dotčených orgánů 

Bude doplněno po projednání. 

 

IV. Doba trvání stavební uzávěry 

Stavební uzávěra bude trvat do doby nabytí účinnosti právě projednávaného nového Územního plánu 
města Pardubice, o jehož pořízení rozhodlo Zastupitelstvo města Pardubice dne 20.9.2010, nejdéle však 
čtyři roky od nabytí účinnosti tohoto územního opatření o stavební uzávěře. 

 

V. Výjimky ze stavební uzávěry 

Výjimku ze stavební uzávěry může v souladu s ustanovením § 99 odst. 3 stavebního zákona povolit 
Rada městského obvodu Pardubice I, jestliže povolení výjimky neohrožuje sledovaný účel uvedený v 
odůvodnění tohoto opatření obecné povahy. 

VI. Vyhodnocení uplatněných připomínek 

Bude doplněno po projednání. 
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VII. Rozhodnutí o uplatněných námitkách 

Bude doplněno po projednání. 

 

VIII. Odůvodnění stavební uzávěry 

Důvodem vyhlášení stavební uzávěry je ochrana stávajících hodnot území, a to zejména hodnot 
urbanistických, zajišťujících kvalitu bydlení ve vymezeném stabilizovaném území. To je 
charakteristické tím, že je tvořené převážně rodinnými domy a několika nízkopodlažními bytovými 
soubory z 60. let s vnitrobloky s veřejnou zelení.  

V právě projednávaném novém Územním plánu města Pardubice (o jehož pořízení rozhodlo 
Zastupitelstvo města Pardubice dne 20.9.2010), resp. v návrhu pro veřejné projednání, jsou tyto 
charakteristické lokality s veřejně přístupnou vnitroblokovou zelení uvedeny jako hodnota území 
a výslovný příklad, kdy je nepřípustné zahušťování dalšími bytovými domy. Je veřejným zájmem tuto 
strukturu jako hodnotu území zachovat. Podstatná část území, vymezeného pro stavební uzávěru 
se překrývá s územím pod označením U07 Bílé předměstí – vilová zástavba, definovaným jako území 
urbanisticky cenné. Výjimkou jsou bloky mezi ulicemi Sakařova, Ve Lhotkách, Sezemická, Věry 
Junkové, jejichž ochranu považujeme za zvláště potřebnou s ohledem na kvalitu stávajícího obytného 
prostředí, včetně hodnotné stávající vnitroblokové zeleně. Je proto žádoucí zajistit a vytvořit podmínky 
pro tuto ochranu dostupnými prostředky, a to do okamžiku nabytí účinnosti projednávaného nového 
Územního plánu města Pardubice, který prokazatelně řeší a prověřuje nastavení podmínek pro využití 
příslušných ploch s větším akcentem na ochranu zmíněných hodnot, než jak činí stávající územní plán. 
Případnou výstavbou dalších bytů v prostoru plánované uzávěry by došlo nejen k narušení hodnotné 
stávající urbanistické struktury, ale také k výraznému zhoršení podmínek pro bydlení ve stávajících 
objektech a k likvidaci kvalitní vzrostlé veřejné zeleně. Městský obvod Pardubice I toto opatření vydává 
za účelem prevence před neakceptovatelnými a nevratnými zásahy do území, které by mohly nastat do 
okamžiku nabytí účinnosti projednávaného nového Územního plánu města Pardubice. 

 

IX. Poučení 

Proti územnímu opatření o stavební uzávěře vydanému formou opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§173 odst. 2 zákona č. 500/2004Sb., správní řád).  

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správního řádu patnáctým dnem po dni vyvěšení. 

 

 

 

 

Bc. Alena Stehnová    Mgr. Ondřej Šebek 
starostka      místostarosta 

Grafická příloha - ověřený mapový podklad v měřítku 1 : 5 000 s vyznačením území, pro které platí 
stavební uzávěra. 

Územní opatření o stavební uzávěře bylo vydáno usnesením Rady městského obvodu Pardubice I č. xxx 
dne xxx a nabývá účinnosti dne xxx (vyvěšeno na úřední desce ode dne xxx do xxx). 
 


