
VYJÁDŘENÍ K NESOUHLASU VLASTNÍKŮ SOUSEDNÍCH NEMOVITOSTÍ 

 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, jako úřad územního plánování příslušný podle § 
6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební 
zákon“), k podání, které dne 19.5.2021 podali: 

Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1346 ul. Ve Lhotkách, Pardubice, Barbora 
Němcová, IČO 25973274, Ve Lhotkách č.p. 1346, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3, 
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1345, Ve Lhotkách, Pardubice, IČO 25964593,  
Ve Lhotkách č.p. 1345, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3, 
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1329-1330, Sakařova, Pardubice, IČO 28812743, 
Sakařova č.p. 1330, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3, 
Společenství pro dům čp. 1347, Sezemická, Pardubice, IČO 27488012, Sezemická č.p. 1347,  
Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3, 
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 1348 a 1349 Sezemická, Pardubice, IČO 25994867, 
Sezemická č.p. 1348, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3, 
Společenství vlastníků jednotek Sakařova čp. 1328, Pardubice, IČO 27532151, Sakařova č.p. 
1328, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3, 
Zástupce vlastníka nemovitosti Bezdíčkova 1305, 
Zástupce vlastníka nemovitosti Bezdíčkova 1306, 
Zástupce vlastníka nemovitosti Bezdíčkova 1307,  
Zástupce vlastníka nemovitosti Bezdíčkova 1308,  
Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1350, Sezemická, Pardubice, IČO 27520510,  
Sezemická č.p. 1350, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3, 
Zástupci vlastníků nemovitosti Sakařova 1331,  

ve věci: 

Nesouhlas vlastníků se zástavbou na pozemku p. č. 864/68, k. ú. Pardubice 

sděluje, 

že odbor hlavního architekta obdržel 21.4.2021 žádost o vyjádření k architektonické studii bytového 
domu Sakařova II, zpracovanou společností Ateliér Klose s.r.o. v dotčeném území. OHA na základě 
dřívější konzultace sdělil zpracovateli podmínky, za kterých je možno uvažovat s umístěním novostavby 
v tomto území. 

Dle platného Územního plánu města Pardubice se předmětný záměr nachází ve stabilizované ploše 
s rozdílným způsobem využití „BS“ – bydlení vícepodlažní sídlištní. Funkční využití záměru je hlavním 
funkčním využitím území dle regulativů funkční plochy.  

Dle §3 odst. 3 platného územního plánu vnímáme toto území jako zastavitelné, nejedná se o přestavbu 
či změnu funkčního využití ploch.  

Z podnětu podaného nesouhlasu sousedních vlastníků nemovitostí v dotčené lokalitě OHA zařadil 
plánovaný záměr BD k projednání v Komisi pro urbanismus a architekturu, která je poradním orgánem 
Rady města Pardubice, jejíž jednání se uskutečnilo 3.6.2021. Komise se seznámila s dotčenou 
architektonickou studií a nepřijala následující usnesení: 
KUA považuje záměr BD Sakařova II za vhodný k umístění v území. Stavba je v souladu s měřítkem a 

charakterem okolní zástavby. (Hlasování: pro 1, proti 7, zdržel se 1) 

Na základě projednání záměru v komisi pro urbanismus a architekturu OHA vydá doplňující 
vyjádření, ve kterém stanoví podrobnější regulativy, které budou cílit zejména na zmenšení měřítka 
záměru (snížení podlažnosti a zastavěné plochy, zvětšení odstupových vzdáleností od stávající 



zástavby) a zajištění souladu s charakterem okolní zástavby (§5 odst. 5 ÚPmP). OHA bude dále trvat 
na dříve stanovených podmínkách:  

- neumisťovat odstavné plochy pro automobily na terénu,  
- zachovat prostupnost územím pro pěší a cyklisty, neoplocovat BD, 
- nezřizovat uzavřené zahrádky (terasy) na terénu u přízemních bytových jednotek. 

Výše uvedené sdělení je odpovědí na všechny podněty, které Magistrát města Pardubic v této 
záležitosti přijal. Primátor města, jeho náměstci, členové rady či zastupitelstva nemají samostatnou 
pravomoc do těchto záležitostí vstupovat a ovlivňovat je. Proces umístění a povolení stavby se řídí 
speciálními předpisy, kterými se magistrát města musí řídit. S tím souvisí i jasně vymezené postavení 
městských obvodů při procesu povolování staveb, který je dán zákonem o obcích a obecně závaznou 
vyhláškou, kterou se vydává statut města Pardubic.  

Dle Hlavy VII čl. 24 odst. 2 obecně závazné vyhlášky č. 4/2019, kterou se vydává statut města Pardubic, 
ve znění obecně závazné vyhlášky č. 7/2020 a č. 2/2021 mají Městské obvody postavení účastníka 
územního řízení pro stavby v daném městském obvodu. V územním řízení uplatňují své námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru. V případě územních řízení týkajících se staveb, které zjevně svojí 
funkcí, významem či vlivem na své okolí mohou urbanisticky, dopravně či jinak ovlivnit jiné části města, 
jsou městské obvody povinny bezodkladně informovat o zahájení a předmětu řízení město, a to 
prostřednictvím Magistrátu města Pardubic, odboru Kancelář primátora. Zaujme-li město v takových 
případech stanovisko, městské obvody budou toto stanovisko respektovat při výkonu práva účastníka 
územního řízení uplatnit k ochraně zájmů města a zájmů občanů města námitky proti projednávanému 
záměru. 
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