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Sdělení k záměru podle zákona č. 100/2001 Sb. 

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen příslušný úřad), v přenesené působnosti podle ust. § 29 
odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako 
místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů a jako příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), obdržel dne 15. 4. 2020 od Ing. Miroslava Trejdla, 
Boháčova 1 721, 530 03 Pardubice, oznámení podlimitního záměru  

„Obchodní budovy Přednádraží III, OC Pardubice“. 

Záměrem je výstavba obchodního centra Přednádraží III. Zastavěná plocha plánovaného 
obchodního centra činí 2 012 m2 a plánovaná zpevněná plocha včetně parkovacích stání (11 
parkovacích míst) činí 869 m2. Celková zastavěná a zpevněná plocha tak činí 2 881 m2. Nové 
obchodní centrum přímo navazuje na stávající obchodní jednotky. Zastavěná plocha stávajících 
obchodních jednotek činí 2 379 m2 a zpevněná plocha včetně parkovacích stání (33 parkovacích 
míst) činí 2 082 m2. Celková zastavěná a zpevněná plocha stávajícího centra tak činí 4 461 m2. 
V důsledku této změny dosáhne výsledný záměr 7 342 m2. 

Oznamovatel: společnost NewCo Immo CZ GmbH, odštěpný závod, Obchodní zóna 266, 431 11 
Otvice, IČO 043 25 893 

Umístění záměru: kraj Pardubický, katastrální území Pardubice, p. p. č. 1803/6 a 1800/2. 

Magistrát města Pardubice, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, dne 
19. 2. 2020 pod čj. MmP 131453/2019, sdělil, že záměr je dle předložené projektové dokumentace 
„Obchodní budovy Přednádraží III, OC Pardubice“ přípustný. 

Záměr „Obchodní budovy Přednádraží III, OC Pardubice“ naplňuje bod 110 (Výstavba obchodních 
komplexů a nákupních středisek s celkovou zastavěnou plochou od stanoveného limitu 6 tis. m2) 
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kategorie II přílohy č. 1 k zákonu, a to jako změna podlimitního záměru podle § 4 odst. 1 písm. e) 
zákona. 

Krajský úřad podle zásad uvedených v příloze č. 2 zákona posoudil, zda a v jakém rozsahu může 
předložený záměr ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo. Výše uvedený záměr svým charakterem, 
umístěním ani charakterem předpokládaných vlivů nedosahuje významného vlivu na obyvatelstvo, 
veřejné zdraví a životní prostředí. Krajský úřad proto v souladu s ustanovením § 6 odst. 3 zákona 
sděluje, že  

záměr nebude podléhat zjišťovacímu řízení dle uvedeného zákona. 

Příslušný úřad při svém hodnocení vycházel zejména ze skutečnosti, že záměr po stránce hmotové 
a architektonické navazuje na stávající objekt. Obchodní budovy budou sloužit jako objekty 
občanské vybavenosti – obchody, prodejna nábytku JENA a prodejna elektrospotřebičů OKAY. 
Objekt bude rozdělen na dvě samostatné obchodní jednotky, které budou přistavěny ke stávající 
obchodní budově Přednádraží II. Před prodejnami je navrženo celkem 11 nových stání. 

Příslušný úřad také přihlédl k tomu, že záměr je z hlediska souladu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánovaní 
přípustný.  

 

Příslušný úřad není dotčeným úřadem (orgánem) v navazujících správních řízeních. 

Text tohoto sdělení je zveřejněn na stránkách www.mzp.cz/EIA pod kódem záměru PAK649P. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ing. Martin Vlasák 
 vedoucí odboru 
 v z. Ing. Věra Jiříčková 
 vedoucí oddělení integrované prevence 
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