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VÝZVA 
K ÚČASTI NA KONTROLNÍ PROHLÍDCE 

 

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"), obdržel dne 14.12.2015 podnět 

České abilympijské asociace, o.s., Sladkovského č.p. 2824, Zelené Předměstí, 530 02  
Pardubice, konzultačního a poradenského střediska bezbariérovosti, Pl. B. Kohouta 914, 
53301 Vysoké Mýto  

v souladu § 132 odst.3 písm.e) stavebního zákona  k odstranění překážek bezbariérového užívání stavby 

budovy GE Money Bank, a.s., ul. Palackého 1929, Pardubice 

na pozemku st. 7376/1 v katastrálním území Pardubice,  

spočívajících v: 

1. doplnění kontrastního značení prosklených dveří ze zádveří do prostoru banky. 

 

Stavební úřad podle § 133 odst. 4 stavebního zákona 

v y z ý v á 

k účasti na kontrolní prohlídce, která se bude konat 

11.3.2016 v 10:30 hodin 

se schůzkou pozvaných před objektem GE Money Bank, a.s., ul. Palackého 1929, Pardubice. 

 

Kontrolní prohlídka podle ustanovení § 133 a § 134 stavebního zákona bude provedena na stavbě: 

budovy GE Money Bank, a.s., ul. Palackého 1929, Pardubice 
na pozemku st. 7376/1 v katastrálním území Pardubice za účelem zjištění odstranění výše uvedené 
závady. 

 

Sdělte, prosím, obratem stavebnímu úřadu jméno a kontakt na osobu v předmětné věci oprávněnou 
k jednání se stavebním úřadem. 

 

Poučení: 
Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, 
kdo závažným způsobem ztěžuje provedení kontrolní prohlídky tím, že: 

- znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu 
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- nezúčastní se na výzvu kontrolní prohlídky, ač je k tomu podle tohoto zákona povinen. 

Stavebník je povinen podle § 152 odst. 3 písm. d) stavebního zákona umožnit provedení kontrolní 
prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. 

Stavbyvedoucí je povinen podle § 153 odst. 2 stavebního zákona vytvářet podmínky pro kontrolní 
prohlídku stavby. 

Vlastník stavby je povinen podle § 154 odst. 1 písm. c) stavebního zákona umožnit kontrolní prohlídku 
stavby, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit. 

Vlastník zařízení, které podléhá stavebnímu zákonu, je povinen podle § 154 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona umožnit kontrolní prohlídku zařízení, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se 
zúčastnit, 
 
 
 
 
 
              „otisk úředního razítka“ 
 
 

Markéta Paulišová 
referent stavebního úřadu 

  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Obdrží: 
(dodejky): 
Společenství pro dům čp. 1929 - 1932, ulice Palackého, Pardubice 
  
na vědomí: 
Česká abilympijská asociace, o.s., IDDS: ruijaek (vyřizuje konzultační a poradenské středisko 

bezbariérovosti  Pl.B.Kohouta 914, Vysoké Mýto -  p. Romana Zamastilová) 
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