
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Štrossova 44, Pardubice 53021 
Sp. zn.: SÚ 82193/2020/Pet 
Č.j.: MmP  94037/2020 Pardubice, dne 16.9.2020 
Vyřizuje: Petrusová Zita, tel.:+420466859157 
zita.petrusova@mmp.cz 
oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10 
 

*S00BX01MBU6G* 
S00BX01MBU6G 

 
 

SDĚLENÍ 
O PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POPISNÉHO  

 
 
 
Sdělujeme Vám, že Magistrát města Pardubic, stavební úřad, příslušný podle § 31a odst. 1  zákona č. 
128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů ,  rozhodl podle § 31 odst. 5 zákona 
o obcích, a podle § 4 vyhlášky č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných 
prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení, o 
přečíslování budov a o postupu oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“),  o označení bytového domu postaveného na pozemku 
parcelní číslo stavební 11529 v katastrálním území Pardubice se čtyřmi vchody. 
 
  
 Číslo popisné: 2921                          Část obce: Zelené Předměstí 
 Pozemek parc.č.st.11529 v k.ú. Pardubice 
 Druh stavby:  bytový dům  Ulice:  Rokycanova 
 
 Číslo popisné: 2922                          Část obce: Zelené Předměstí 
 Pozemek parc.č.st.11529 v k.ú. Pardubice 
 Druh stavby:  bytový dům  Ulice:  Rokycanova 
  
 Číslo popisné: 2923                          Část obce: Zelené Předměstí 
 Pozemek parc.č.st.11529 v k.ú. Pardubice 
 Druh stavby:  bytový dům  Ulice:  Rokycanova 
  
 Číslo popisné: 2924                          Část obce: Zelené Předměstí 
 Pozemek parc.č.st.11529 v k.ú. Pardubice 
 Druh stavby:  bytový dům  Ulice:  Rokycanova 
 
Umístění jednotlivých vchodů je zřejmé z přílohy. 
 
 
Poučení: 
Vlastník nemovitosti je povinen podle § 32 odst. 1 zákona o obcích na svůj náklad označit budovu čísly 
určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. V souladu s §§ 5 a 6 vyhlášky se k číslování 
užívá arabských číslic a čísla se umisťují tak, aby byla viditelná. 
Právnické osobě a fyzické osobě, která je podnikatelem, může obec podle § 58 odst. 1 písm. c) zákona o 
obcích uložit pokutu až do výše 10.000,- Kč, pokud neoznačí budovu čísly stanovenými obecním úřadem. 
Fyzické osobě může obec podle § 47b odst. 1 písm. c) přestupkového zákona uložit pokutu až do výše 
10.000,- Kč pokud neoznačí budovu čísly popisnými. 
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Doporučený způsob provedení čísla popisného je tabulka s bílými arabskými číslicemi na červeném 
podkladě. 
 
 
 
 
 
 

Zita Petrusová 
referent stavebního úřadu 

  
 

 
 
 
Obdrží: 
Luxury Home - ALFA s.r.o., IDDS: ighwhif 
 sídlo: Tepelská č.p. 137/3, Úšovice, 353 01  Mariánské Lázně 1 
  
ostatní 
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95 
 sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12 
Česká pošta, s.p., Region východní Čechy, IDDS: kr7cdry 
 sídlo: Politických vězňů č.p. 909/4, 110 00  Praha 1-Nové Město 
Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, IDDS: p9iwj4f 
Magistrát města Pardubic, OHA - Ing. Zuzana Juračková, Štrossova č.p. 44, 530 03  Pardubice 3 
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