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Stavební úřad
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Společenství pro podporu zdravého žití o.s.
Vosmíkových 1005/38, Libeň
180 00 Praha 8
Váš dopis zn.:	      
Ze dne:		30.08.2022 
Číslo jednací:	MmP 104330/2022
Spisová značka: 	     
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Počet příloh:	8
Vyřizuje:	  	Ing. Ivana Švadlenová
Telefon:	  	+420 466 859 763 
E-mail:		ivana.svadlenova@mmp.cz
Datum:		15.09.2022       



Žádost o  poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 2.9.2022.


K žádosti o zaslání informací týkajících se pozemku st. parc. č. 651 v k.ú. Pardubice (dále jen „pozemku“), sdělujeme následující:
	k bodu č. 1 a č. 2 Vám sdělujeme, že se v archivu staveb podařilo dohledat tato platná opatření stavebního úřadu, včetně informace o nabytí právní moci příp. právních účinků:

	Sdělení k záměru odstranit stavbu, ze dne 27.2.2008, pod Č.j.: ÚMOI/253/2008-SÚ-To-6, pro stavbu „Rodinný dům v havarijním stavu pro uvolnění pozemku pro novou výstavbu Pardubice, Bílé Předměstí, Husova č.p. 92“.

Územní souhlas, ze dne 10.11.2008, pod Sp.zn.: ÚSO 57008/2008/Se, Č.j.: MmP 58848/2008, pro stavbu „kabelové vedení NN pro pozemky parc.č. 2720/1, st.p.č. 1149, 652, 651 k.ú. Pardubice“.
Územní rozhodnutí, ze dne 4.3.2009, pod Sp.zn.: ÚSO 61694/2008/Se, Č.j.: MmP 12239/2009, pro stavbu „novostavba firemního sídla se služebními byty spojená se změnou užívání“, které nabylo právní moci dne 8.4.2009.
Stavební povolení, ze dne 20.7.2010, pod Č.j.: ÚMOI/1702/2010-SÚ-To-9, pro stavbu „Novostavba firemního sídla se služebním bytem; přípojky inženýrských sítí - kanalizační, vodovodní, kabel NN; zřízení dvou sjezdů na místní komunikaci“, které nabylo právní moci dne 11.8.2010.
	Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením, ze dne 16.12.2015, pod Sp.zn.: SÚ 67715/2015/Sk, Č.j.: MmP 76496/2015, na stavbu „Novostavba firemního sídla na pozemku parc. č. st. 651 v katastrálním území Pardubice“, které nabylo právní moci dne 5.1.2016.
	Územní souhlas, ze dne 10.2.2017, pod Sp.zn.: SÚ 6023/2017/Pa, Č.j.: MmP 9457/2017, pro stavbu „rekonstrukce NTL plynovodních přípojek v Husově ulici v Pardubicích“, který nabyl právních účinků dne 13.2.2017.
Kolaudační souhlas, ze dne 25.5.2018, pod Sp.zn.: SÚ 29413/2018/Pa, Č.j.: MmP 34866/2018, pro stavbu „rekonstrukce NTL plynovodních přípojek v Husově ulici v Pardubicích“, který nabyl právních účinků dne 25.5.2018.
Rozhodnutí - změna stavby před jejím dokončením, ze dne 8.9.2020, pod Sp.zn.: SÚ 46773/2020/Sk, Č.j.: MmP 90945/2020, pro stavbu: „Novostavba bytového domu na pozemku parc. č. st. 651 v katastrálním území Pardubice“, které nabylo právní moci dne 8.10.2020.

	k bodu č. 1 Vám sdělujeme, že stavební úřad v příloze posílá kopii všech výše uvedených platných opatření stavebního úřadu.

k bodu č. 3 Vám sdělujeme, že u stavebního úřadu neprobíhají žádná neukončená stavební/správní řízení o změně výše uvedených opatření stavebního úřadu.
k bodu č. 4 Vám sdělujeme, že v souvislosti s pozemkem neprobíhá žádné neukončené stavební/správní řízení dle stavebního zákona.

Odpověď na Vaši žádost nelze zaslat e-mailem, protože v souladu s § 19 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, lze ji doručit také prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.



Ing. Ivana Švadlenová
referent stavebního úřadu





