Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje
Územní odbor Pardubice, Teplého 1526, 530 02 Pardubice
_________________________________________________________________________________

Pardubice 23. června 2017
Počet listů:1
Přílohy:

Čj.: HSPA-12-344/2017-Sh

Magistrát města Pardubic
Stavební úřad
Štrossova 44
530 21 Pardubice

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany
K č.j.: MmP 36185/2017
Vyřizuje za HZS: mjr. Ing. Kateřina Shejbalová, 950570154, fax 950570203,
e-mail katerina.shejbalova@pak.izscr.cz

Název stavby:
Místo stavby:

Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
na pozemcích st. p. 706/1, 5531, 5532, 5533, parc. č. 1749/6, 1775/1, 1775/2,
2075/8, 2075/9, 2075/10, 2605/8, 2605/38, 2605/40, 2605/46, 2605/73,
2605/80, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 2798/36, 3000/1, 3000/4,
3000/12, 3000/14, 3000/15, 3000/16, 3000/17, 3000/18, 3000/19, 3000/20,
3000/21, 3000/26, 3000/41, 3000/58 v katastrálním území Pardubice

Stavebník - investor:Statutární město Pardubice
Stupeň řízení:
Užívání stavby
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje jako dotčený orgán dle ustanovení §26
odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen zákon o PO), ověřil v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. c) zákona o PO, dodržení
podmínek požární bezpečnosti staveb vyplývající z posouzených podkladů, schválené
dokumentace a z podmínek vydaných stanovisek. Na základě výše uvedeného vydává dle
ustanovení § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů
souhlasné závazné stanovisko
Odůvodnění
Při stavbě byly dodrženy podmínky požární bezpečnosti vyplývající z posouzených podkladů, včetně
podmínek vyplývajících z vydaných stanovisek k dané stavbě.
Poučení
K případným změnám v užívání stavby oproti ověřenému stavu dle ust. § 31 odst. 1písm. c) zákona o
PO je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.
Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

mjr. Ing. Kateřina Shejbalová
vrchní komisař
vedoucí pracoviště prevence,
ochrany obyvatelstva a krizového řízení

Uloženo listů: 1
Skartační znak:V
Rok skartace: 2028
Svazek: Město Pardubice
Počet výtisků: 2
Výtisk č. 1: žadatel
Výtisk č. 2: uložen
Zpracoval: Shejbalová
Opsal: Shejbalová
Vypravil:

