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SOUHLAS
S PROVEDENÍM OHLÁŠENÉHO STAVEBNÍHO ZÁMĚRU
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení stavebního záměru podle § 105 a § 106 odst. 1 stavebního
zákona, které dne 9.3.2018 podal
Východočeské muzeum v Pardubicích, archeologické oddělení, IČO 14450542, Zámek 2,
Pardubice 1, 530 02 Pardubice 2
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení podle § 106 stavebního zákona
vydává souhlas
s provedením ohlášeného stavebního záměru:
oprava omítek hradební zdi NKP - zámek s opevněním v Pardubicích
(dále jen "stavební záměr") na pozemku parc. č. 447 v katastrálním území Pardubice.
Poučení:
Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem
obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám
uvedeným v § 105 odst. 1 písm. f) stavebního zákona a vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem.
Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou
dokumentací nebo projektovou dokumentací.
Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání.
Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost
souhlasu nelze prodloužit.

Helena Malenovská
referent stavebního úřadu
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 3 ve výši 1000
Kč byl zaplacen.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
Východočeské muzeum v Pardubicích, archeologické oddělení, IDDS: 2f7y2vx
sídlo: Zámek 2, Pardubice 1, 530 02 Pardubice 2
dotčené orgány
odbor kultury, oddělení kultury a památkové péče Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského
náměstí č.p. 125, 530 11 Pardubice 12

