MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC
ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice
Oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy
sp. zn.: SZ_MMP 69068/2022/Chr
č.j.:
MmP 70585/2022
vyřizuje: Bc. Marie Chroustová
telefon: 466 859 354
e-mail: Marie.Chroustova@mmp.cz

V Pardubicích dne 13. června 2022

SDĚLENÍ
Vážený pane,
na základě Vaši žádosti přijaté dne 8. června 2022 a na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, Vám Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic sděluje, že vyhovuje žádosti ve věci:

„Dne 6. 1. 2020 bylo v této věci vydáno územní rozhodnutí pod sp. zn. SÚ 34903/2019/ME a č. j. MmP
126450/2019, kterým bylo rozhodnuto o umístění stavby: I/36 Pardubice, Dubina — Počápelské Chalupy
— stavební úpravy a rozšíření silnice I/36 včetně vyvolaných přeložek stávajících inženýrských sítí
technické infrastruktury, doplnění veřejného osvětlení, stavební úpravy zastávek MHD na silnici I/36,
výstavba okružní křižovatky „Spojil“.
Dotazem na stavební úřad, Magistrátu města Pardubice žadatel zjišťoval informace o tom, jestli už bylo
v této věci zahájeno stavební řízení, příp. pod jakým číslem jednacím je stavební řízení zahájeno.
Zaměstnanec stavebního úřadu žadateli odpověděl, že nemá k dispozici informace o stavebním řízení,
protože stavební řízení probíhá na odboru dopravy, Magistrátu města Pardubice.
Tímto žadatel nadepsaný správní orgán žádá o sdělení informace o stavu řízení a dále o sdělení pod jakým
číslem jednacím je stavební řízení vedeno, a to podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím."

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy Vám odpovídá na Váš dotaz:
•

sdělení informace o stavu řízení a dále o sdělení pod jakým číslem jednacím je stavební řízení
vedeno
„I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské Chalupy, I. Etapa – OK Spojil“ - SO 120 Úprava silnice III/2982;
SO 134 Úprava cyklostezky Pardubice – Sezemice, I. Etapa
o

vedené pod sp. zn.: SZ_MMP 95717/2021/Ch;

o

dne 7. června 2022 bylo vydáno stavební povolení pod č. j.: MmP 67983/2022.

„I/36 Pardubice, Dubina – Počápelské Chalupy, II. etapa – rozšíření silnice I/36“ - SO 125 Úprava MK
Dubina – Hůrka; SO 126 Místní komunikace Dubina; SO 130 Autobusové zastávky; SO 134 Úprava
cyklostezky Pardubice – Sezemice, II. etapa; SO 135 Chodník Dubina; SO 136 Chodníky Hůrka
o

vedené pod sp. zn.: SZ_MMP 22898/2022/Ch;
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o

dne 10. března 2022 bylo řízení usnesením pod č. j.: MmP 28799/2022 přerušeno
a stavebník byl současně vyzván k nedostatků žádosti o stavební povolení.

Stavební řízení ohledně silnice I. třídy věcně nespadá do působnosti Magistrátu města Pardubic,
odboru dopravy.

Bc. Marie Chroustová

- otisk úředního razítka -

Oprávněná úřední osoba
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