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MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 
ODBOR DOPRAVY, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice

Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu 
 
Č.j.: MmP   1822/2023   D 9/21    
vyřizuje:   Ing. Martin Moravec, Ph.D., oprávněná úřední osoba 
telefon:   466 859 353 
e-mail: martin.moravec@mmp.cz 
  
V Pardubicích dne 4. ledna 2023  

Kolaudační souhlas 

Speciální stavební úřad odboru dopravy Magistrátu města Pardubic jako stavební úřad příslušný podle § 15 
odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), vydává 
podle § 122 stavebního zákona kolaudační souhlas k užívání části stavby  
 

„Technická vybavenost a komunikace pro RD v lokalitě Z09 v Dašicích“  

na poz. p.č. 42/1, 45, 1490/12, 1490/23, 1490/24, 1494/1, 1495/1, 1539/1, 1539/11, 1539/13, 1543/1, 
1543/8, 1543/9, 1546/17, 1546/19, 1546/52, 1546/53, 1555/1, 1555/36, 2086/12 a st. 8 vše v k.ú. Dašice 
(dále jen stavba).  

Užívání se povoluje v rozsahu:  
Chodník podél větve A, chodník podél větve C, chodník podél větve F, chodník napříč lokalitou v centrální 
části propojující větev C a větev H se zadním vstupem do městské knihovny. 
Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby, která se konala dne 8. prosince 2022 stavební úřad ověřil, že stavba 
byla provedena v souladu se stavebním povolením, (na uvedenou stavbu bylo dne 2. června 2021 vydáno 
odborem dopravy Magistrátu města Pardubic stavební povolení č.j. MmP 58038/2021, sp.zn. 
OD6.3/23348/21/Chr D 09/21), že skutečné provedení stavby ani její užívání nebude ohrožovat život a 
veřejné zdraví, život nebo zdraví zvířat, bezpečnost anebo životní prostředí. Stavba je dopravní stavbou pro 
účel dopravního provozu. 
 
Stavebník: společně Y.A.M.Al Radhwan Yaqoub, b2s3 H68 Bayan, Kuvajtský stát a K&V Almon s.r.o., 
Brožíkova 427, 530 09 Pardubice 
 
 
 
 
 

Ing. Martin Moravec, Ph.D. 
         vedoucí oddělení 
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