
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend („úřad“), obdržel dne 27. 9. 2017 písemnou žádost 
pana O. T. z Pardubic, o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím.  
 
Dne 11. 10. 2017 úřad žádosti vyhověl a tázané informace písemnou formou poskytl. 
 
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 citovaného zákona úřad nyní zveřejňuje obsah poskytnuté 
informace: 
 
Žadatel požadoval informace ohledně vyjádření k novostavbám domů, které jsou postaveny na 
pozemcích č. 692/21, 694/8, 694/9 a 694/10 k.ú. Brozany nad Labem v obci Staré Hradiště a dále 
požadoval písemné zaslání závazných stanovisek, které byly ke stavbám domu vystaveny jako 
podklad pro stavební či územní řízení. 
 
Odpověď úřadu: 

K novostavbě rodinného domu v Hradišti na Písku na pozemku parc. č. 692/21 v k.ú. Brozany nad 

Labem bylo Magistrátem města Pardubic, odborem rozvoje a strategie, vydáno dne 1. 10. 2003 

rozhodnutí – závazné stanovisko pod čj. ORS/2046/2003/PP, kterým byla posouzena novostavba 

podle přiloženého projektu vypracovaného Radislavem Sonntagem datovaného 07/2003, za 

přípustnou s odůvodněním, že rodinný dům je navržen jako přízemí s obytným podkrovím. Základní 

půdorys je D „L“. Čelní stěny jsou půdorysně zaobleny do poloviny kruhu. Střešní krytina je tašková – 

Tondach – bobrovka. Výplně otvorů fasády – dřevěná EURO okna. Vzhledem k tomu, že rodinný dům 

nebude v pohledovém kontextu s hradem Kunětická Hora, byl s předloženou dokumentací vysloven 

souhlas. 

 

K výstavbě rodinného domu na parc. č. 694/8 v k.ú. Brozany nad Labem bylo vydáno závazné 

stanovisko Magistrátem města Pardubic, odborem správních agend, úsekem památkové péče, jako 

věcně a místě příslušným orgánem státní památkové péče, dne 23. 8. 2010 pod č.j. MmP 49301/2010 

v rámci posouzení výstavby 21 nepodsklepených, přízemních rodinných domů, v převážné míře s 

obytným podkrovím, krytých sedlovými a valbovými střechami opatřenými tvrdou taškovou krytinou 

pálenou, příp. betonovou, dle předložené projektové dokumentace vypracované firmou CZ STAVEBNÍ 

HOLDING, a.s., Štrossova 277, 530 03 Pardubice pod zakázkou č. 1/02/10 v 07/2010, tj. novostavby 7 

volně stojících rodinných domů, 2 dvojdomů, 2 trojdomů a 1 čtyřdomu včetně základního 

technického vybavení na parc. č. 694/3, 692/25, 692/15, 692/4, 692/14, 583/2, 789/3, 789/5, 789/1, 

788, 575/3, 575/7, 789/2, 575/2, 789/4 a 575/1 v k. ú. Brozany nad Labem a na parc. č. 1004, 898/2 a 

898/7 v k.ú. Staré Hradiště. Zmiňovaným závazným stanoviskem byla výstavba 21 rodinných domů 

včetně ZTV posouzena jako přípustná při dodržení podmínky týkající se výplně otvorů fasád a 

realizace ZTV. 

 

Dne 7. 5. 2013 vydal Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako 

věcně a místně příslušný orgán státní památkové péče pod č.j. MmP 21178/2013 závazné stanovisko 

k výstavbě rodinného domu, garáže, bazénu a altánu v obci Staré Hradiště, části Hradiště na Písku, na 

parc. č. 692/30, 694/9 a 694/10 v katastr. území Brozany nad Labem. Tímto závazným stanoviskem 

byla posouzena požadovaná výstavba nepodsklepeného, z části přízemního a z části hmoty 

dvoupodlažního rodinného domu s redukovaným 2. NP o základním půdorysu 23,50 m x 13,50 m a 



maximální výšce objektu 6,624 m, opatřeného pultovými střechami, garáže o půdorysu 8,00 m x 

12,00 m, bazénu o půdorysu 4,60 m x 7,60 m u východní strany domu, altánu o půdorysu 4,50 m x 

7,50 m a inženýrských sítí podle předložené dokumentace – situace, perspektivních pohledů a 

základního půdorysu přízemí a 2. NP a podélného řezu, za přípustnou při dodržení podmínky, že 

výplně otvorů fasád (okna, vstupní dveře, garážová vrata apod.) nebudou provedeny v bílých 

plastových rámech. 

 

Přílohou odpovědi jsou i opisy vydaných závazných stanovisek. 
 


