
MAGISTRÁT MĚSTA PARDUBIC 

STAVEBNÍ ÚŘAD 

Štrossova 44, Pardubice 53021 
 
 
 
Sp. zn.: SÚ 151822/2022/Se 
Č.j.: MmP  30283/2023 Pardubice, dne 20.3.2023 
Vyřizuje: Sekyrková Marcela tel.:+420466859177 
oprávněná úřední osoba, 340.00, V/10 
 

*S00BX023Y2R4* 
S00BX023Y2R4 

 
 
 
K vyvěšení na úřední desku: 
- Statutární město Pardubice, odbor informačních technologií, Štrossova 44, 530 21 Pardubice - 

internetové stránky MmP 
- Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám, 530 21 Pardubice - elektronická úřední deska 
 
 

 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
20.12.2022 podal 
Automatické mlýny s.r.o., jednatel Ing.arch. Lukáš Smetana, IČO 11921731, Čechovo nábřeží 518, 
Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

Soubor polyfunkčních staveb, Winternitzovy Automatické mlýny, Pardubice 
Pardubice, Bílé Předměstí, Mezi Mosty  

na pozemku st. p. 565/2, 567, 1617/1, 1617/2, 1617/3, 7415, 7416, parc. č. 519/11, 519/25, 519/27, 520/2, 
520/4, 541/1, 543, 2684/6, 2684/7, 2684/10, 5205 v katastrálním území Pardubice.  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 565/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 567 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 1617/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 1617/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 
1617/3 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7415 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 7416 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 519/11 (ostatní plocha), parc. č. 519/25 (ostatní plocha), parc. č. 519/27 
(ostatní plocha), parc. č. 520/2 (ostatní plocha), parc. č. 520/4 (ostatní plocha), parc. č. 541/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 543 (ostatní plocha), parc. č. 2684/6 (ostatní plocha), parc. č. 2684/7 (ostatní plocha), 
parc. č. 2684/10 (ostatní plocha), parc. č. 5205 (ostatní plocha) v katastrálním území Pardubice. 
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Stavba obsahuje: 
Všech 5 objektů v rámci souboru staveb jsou novostavbami. Přičemž objekty SO1 a SO3 dodržují 
půdorysnou stopu původních bouraných objektů a zachovávají tak původní prostorovou strukturu v místě. 
Pro všechny objekty souboru staveb společně platí, že jejich jasným jednotícím prvkem je cihla. Cihla 
jako materiál, cihla zdroj inspirace pro objem, strukturu povrchů a barvu. Stejně jako pro celý areál jako 
celek. Domy tak využívají lícových pohledových režných fasád, lícových cihelných pásků, omítek a 
stěrek z cihelných drtí, či probarvených betonů v odstínu cihel, cihelné dlažby a obklady. 
 

Jedná se o soubor 5-ti polyfunkčních staveb: 

SO1 – Palác Smetanů – pekárna s přímým prodejem v přízemí + nájemní komerční plocha + 3 bytové 
mezonetové jednotky 
SO2 – Květy – 3 nájemní komerční plochy v přízemí + 3 bytové mezonetové jednotky 
SO3 – Konírny – restaurace 
SO4 – Bába a Panna – ½ nájemní komerční plochy + kancelářské plochy + ½ 6 bytových mezonetových 
jednotek 
SO5 – Ležánky – bytový dům o 12 bytových jednotkách, areálové parkování v parteru 
 
Soubor staveb je součástí areálu Winternitzových automatických mlýnů, jehož součástí jsou dvě stavby 
zapsány do seznamu Národních kulturních památek – mlýn a silo. Současně stavby leží v ochranném 
pásmu městské památkové rezervace Pardubice (ÚSKP 3209). 
Další stupeň projektové dokumentace bude v průběhu přípravy konzultován s příslušným orgánem a 
Národním památkovým ústavem. 
 
V navržených objektech převažuje funkce bydlení, více než 30% podíl: 

SO1 – Smetanův palác  1319 m2 …. podíl bydlení … 911/1319 = 0,69 … 69% > 30% … vyhovuje 
 Pekárna  241 m2 + 103 m2 = 344 m2 
 Obchodní plocha 64 m2 
 Bydlení  166 m2 + 138 m2 + 240 m2 + 190 m2 + 177 m2 = 911 m2 

 
SO2 – Květy  964 m2 …. podíl bydlení … 799/964 = 0,82 … 82% > 30% … vyhovuje 
 Obchodný plocha 165 m2 
 Bydlení  193 m2 + 303 m2 + 303 m2 = 799 m2 

 

SO3 – Konírny  412 m2 …. jednoúčelový objekt bez podílu bydlení, občanská vybavenost ve 100% … 
vyhovuje 

 Restaurace  334 m2 + 78 m2 = 412 m2 

 
SO4 – Bába a Panna  4162 m2 …. podíl bydlení … 1358/4162 = 0,33 … 33% > 30% … vyhovuje 
 Parkování  723 m2 

Obchodní plocha 515 + 185 = 700 m2 
 Administrativa 78 m2 + 51 m2 + 329 m2 + 249 m2 + 342 m2 + 332 m2 = 1381 m2 
 Bydlení  53 m2 + 410 m2 + 396 m2 + 352 m2 + 147 m2 = 1358 m2 

 

SO5 – Ležánky  4257 m2 …. podíl bydlení … 3185/4257 = 0,74 … 74% > 30% … vyhovuje 
 Parkování  1072 m2 
 Bydlení  123 m2 + 902 m2 + 790 m2 + 685 m2 + 685 m2 = 3185 m2 
 
Celkem podlažní plocha 10394 m2 

Podlažní plocha bydlení celkem 6253 m2 …podíl bydlení celkem … 6253/10394 = 0,60 … 60% > 30% … 
vyhovuje 

 
 V parterech jednotlivých objektů převažuje občanská vybavenost: 
SO1 – Smetanův palác – pekárna, nájemní prodejní plocha 
SO2 – Květy – nájemní prodejní plochy 
SO3 – Konírny – restaurace 
SO4 – Bába a Panna – nájemní prodejní plochy 
SO5 – Ležánky – parkování (parkovací plochy pro celý areál v 1.NP objektu) 

 
Objekty SO1, SO2 a SO4 společně tvoří souvislou, částečně otevřenou liniovou zástavbu jasně oddělující 
(uzavírající) vznikající nové náměstí / veřejný prostor od ulice Na Ležánkách. Na straně do náměstí jsou 
situovány veškeré prostory občanské vybavenosti, naopak ze strany ulice Na Ležánkách, která je jinak 
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čistě obytná, jsou situovány vstupy do bytové části objektů. Tyto objekty současně slouží jako „akustická 
hráz“ ke kulturně-společenskému dění na nově vznikajícím náměstí a udržuje ulici Na Ležánkách ve 
stávající klidné obytné atmosféře. 
Do strany náměstí je navíc vložený nízký objekt SO3 – Konírny, který je navržen jako restaurace. Ta 
svým umístěním dostává dominantní místo z hlediska parteru a svou možností totálního otevření (po 
celém obvodu skládací prosklené stěny) se stává spojitou kontinuální součástí veřejného prostoru. 
Objekt SO5 Ležánky již leží mimo hlavní strukturu areálu Automatických mlýnů, nicméně je důležitou 
součástí celku, neb svým parterem tvoří jak parkovací, tak obytné zázemí celého areálu. Na úrovni 
parteru vzniká veřejné parkoviště, jež je ale částečně skryto v objemu objektu. 

 

SO1 – PALÁC SMETANŮ (pekárna + byty) 
Jde o částečně podsklepený objekt o 5-ti nadzemních podlažích, přičemž plnou zastavěnou plochu 
zaujímá pouze přízemí, vyšší patra ustupují do jednotného objemu. Jedná se o plochostřechý dům. 
Objekt stojí na půdorysné i prostorové stopě původního objektu. Návrh původní objekt naprosto přiznává 
a projevuje se v kresbě fasády a detailech, jeho hmota je jasně cítit. Nad ním pokračuje nový objem, jenž 
doplňuje celkový objem stavby do čistého kvádru. Původní dům je přiznán jak objemově, ale také 
samotným způsobem zdění. Cihelné řešení oslovuje vytékáním zdiva v původní části i přesným zděním v 
nové. Inspirace vychází z celého kontextu areálu Mlýnů, cihla je zásadní. 
V parteru je situována provozovna pekárny, nad ní dva byty po cca 120 m2. Horní patro je v celém 
prostoru bytem majitele s dominujícím vodním prvkem. Střešní atrium je přepaženo perforovanou 
cihlovou vertikálně posuvnou stěnou, která mění vizáž domu v průběhu dne dle potřeb rodiny. Nabízí 
možnost prostor uzpůsobit dle aktuálních potřeb. Atrium se tak stává samostatnou místností nebo 
průhledem přes vodní plochu na pardubický zámek, což při západu slunce nabízí úchvatnou scenérii. 
Střešní byt je členěn na dvě bytové věže, které jsou spojeny lávkou vedoucí přes atrium. Obývací pokoj je 
překlenutý velkými betonovými slunolamy, které nesou skleněnou střechu a uzavírají hlavní obytný 
prostor. 
 
Objekt je nevržen jako železobetonový monolitický, vnější obálka opatřena zateplením s aplikací 
cihelných pásků, části fasády z vyzdívek z plných lícových cihel (perforované části fasády, ohradní zídky 
teras nad garážemi). Vybrané části nosných zdí a příčky z keramických tvárnic a příčkovek. Střecha je 
plochá, izolace PVC přitížená kačírkem. Okna jsou hliníková s izolačními trojskly. 

SO2 – KVĚTY (komerční plochy + byty) 
Objekt je nepodsklepený o 3 nadzemních podlažích a pobytovou střechou, objekt je plochostřechý. 
Dům Květy byl původně pracovní název, ten vznikl z architektonického řešení. Tvar tvoří tři identické 
obytné objemy ve vertikálním postavení. Stěny připomínají anatomii okvětních lístků, kdy pobytová část 
je do nich vložena a vytváří čtyři atria. Domy jsou uloženy na sloupovém podnoží, ve kterém jsou 
situovány komerční prostory. 
Dům nemá klasické okenní prostory, světlo zajišťují právě atria. Zážitková střešní terasa je „penthousem“ 
se skvělými výhledy. Každý roh má jiné výhledové téma – nedaleký středověký hrad Kunětická Hora, 
nebo jedno či druhé nově vzniklé náměstí. Soklová část je beton, samotné domy jsou z cihlové vyzdívky. 
Objekty SO1 a SO2 jsou na sebe přímo napojeni (nikoliv provozně) – spojuje je přízemní část, tvarově a 
objemově vycházející ze soklové části SO2. Pomáhá tvořit kontinuální objekt v parterové části, ale 
vytváří odstupy od hlavních objemů hlavních staveb. Současně toto lokální snížení hmoty umožňuje 
průhledy do areálu z ulice Na Ležánkách mezi stávající zástavbou. 
 
Hlavní výraznou hmotu objektu tvoří samostatně stojící fasádní plášť, staticky nezávislý na vnitřní 
konstrukci. Plášť je proveden z plných lícových cihel s integrovanými ztužujícím ŽB rámy. Vnitřní 
vestavba bytů je železobetonová monolitická, zateplená s provětrávanou mezerou. Okna jsou hliníková 
s izolačními trojskly. 

SO3 – KONÍRNY (restaurace) 
Objekt je částečně podsklepený, dvou podlažní, přičemž druhé podlaží je otevřené do střechy 
(podkrovím). Objekt je kryt valbovou střechou s výrazným podélným střešním světlíkem. 
Jde o druhý objekt, který se striktně drží původní půdorysné stopy po bývalém objektu. Nově navržený 
objekt se drží čistoty jednoduchého a symetrického tvaru v celém svém objemu. Z původního objektu si 
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bere půdorysnou velikost a „tradiční“ zastřešení šikmou sedlovou střechou, krytou tradiční pálenou 
skládanou krytinou. 
Objekt je určený pro restauraci, ta se svou téměř centrální pozicí v rámci vnitřního areálu stává 
významným prvkem, současně je ale nejnižší stavbou celého areálu. Spojení s parterem po celém obvodu 
stavby kontinuálním prosklením, skládacími stěnami. Části stěn tak lze v letních měsících zcela odsunout 
a interiér se stává součástí centrálního náměstí areálu. 
Vnitřní prostor je pak v částech otevřený do střechy přes dvě podlaží, v centrální části je vložený box 
s kuchyní a zázemí, vstupuje se jím do suterénu. 
Východní fasádou je objekt v blízkosti objektu SO2 a vytváří tak svébytnou „obchodní“ pasáž, kde po 
stranách jsou ze strany SO2 obchody a ze strany SO3 restaurace.  
 
Nosná konstrukce stavby bude kombinace ocelových sloupů a rámu s železobetonovými žebry a boxem 
uvnitř dispozice. Střešní konstrukci vytvoří ocelové profily kladené ve spádu střechy mezi pozednicový 
profil a ŽB rám světlíku v hřebeni. Jako výplň mezi ocelovými krokvemi budou použity keramické desky 
HURDIS. Z interiéru tak zůstane pohledová skladba z keramických prvků. Z vnější strany bude střešní 
krytina z pálených tašek. Okna jsou hliníková s izolačními trojskly. 

SO4 – BÁBA A PANNA (komerční plochy + kanceláře + byty) 
Objekt je podsklepený o 6 nadzemních podlažích, objekt je plochostřechý. 
Dům má dvě důležité funkce. Z pohledu nově vzniklého náměstí, které je v prostoru zcela novým 
amfiteátrem, jej hmotově lemuje a uzavírá. Administrativní část je zase štítem, chránícím vedlejší bytový 
dům před ruchy náměstí. 
Část domu se morfologií přibližuje typické zástavbě v sousední ulici Na Ležánkách. Dům je srostlicí 
dvou funkcí a dvou domů. Srostlice je parafrází Baby a Panny, hradem mezi dvěma čedičovými 
homolemi. Vyšší kancelářská budova směřuje do náměstí. Naopak do klidné ulici Na Ležánkách je 
situováno šest mezonetových bytů. Parter je určen pro komerční prostory. 

Hmoty mezi sebou jsou propojeny atriem, které se propisuje domem až do spodní části. Do atria jsou 
orientovány pavlače bytů a zároveň atrium prosvětluje komerční prostory v přízemí. Dům má cihelný 
závoj, který ho chrání před sluncem a dodává mu kompaktnost. Závoj převisem přes parter dotváří 
podloubí. Objekt je nevržen jako železobetonový monolitický, vnější obálka opatřena zateplením 
s aplikací stěrky s příměsí cihelné drtě. Vybrané části nosných zdí a příčky z keramických tvárnic a 
příčkovek. Střecha je plochá, izolace PVC přitížená kačírkem. Okna jsou hliníková s izolačními trojskly. 
Předsazený fasádní plášť (závoj) směrem do náměstí se skládá z ocelového rámu s výplní z cihelných 
prvků, např. trativodek. Bude upřesňováno v rámci dalších stupňů PD. 
 

SO5 – LEŽÁNKY (parkovací plochy + byty) 
Jde o bytový dům skládající se ze tří samostatných věží, které jsou na úrovni přízemí funkčně a vizuálně 
spojeny transparentním fasádním pláštěm, který současně ohraničuje parkovací plochu. Ta slouží jak 
rezidentům domu, tak současně slouží jako parkovací plochy pro vznikající soubor staveb jako takový.  
Samotné objekty leží na čtvercových půdorysech, jejichž 2.NP a 3. NP se půdorysně zmenšuje. Výsledný 
objem věží se tak s rostoucí výškou zeštíhluje. Celkem v každá věž má 4 podlaží pro byty, tedy v součtu 
12 bytových podlaží = 12 bytů. 
Principem výstavby a strategie prodeje spočívá u tohoto domu v maximální variabilitě a svobodě pro 
budoucí majitele. Bude vystavěna základní nosná struktura objektu (platforma) z železobetonových 
sloupů a stropních desek. Z vnější strany jednotně opláštěna fasádním pláštěm z posuvných panelů 
s výplní z perforovaného plechu s vyšší transparentností. Plášť by měl být ve výsledku jakousi částečně 
průhlednou záclonou vnitřní vestavbě. Posuvnost jednotlivých fasádních panelů pak umožní otevření 
fasády, průhledy a současně rozehraje zajímavou nahodilou hru otevřené/zavřené na fasádě jako celku. 
Pro každý byt je rezervováno jedno celé podlaží, samotná vestavba bytu je již na konečném klientovi, 
projekt stanový vzorové řešení. Podmínkou pro vestavbu bytu je jeho plošná výměra do 100m2, zbylé 
plochy na podlaží mimo byt budou pobytové terasy, prostory pro sklady a pro technické prostory. 
Komunikaci mezi jednotlivými podlažími zajistí schodišťové tubusy s přímým výstupem do jednotlivých 
podlaží/bytů přes spojovací lávku. Vertikální komunikaci doplňuje rovněž výtah.  
Transparentní plášť se předpokládá z děrovaného plechu, přesná míra transparence a struktury bude 
upřesněna v dalších projektových stupních projektů. 
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Vodovod 

SO1 - Smetanův palác 

Objekt bude napojen jednou vodovodní přípojkou PEd40 na vodovodní řad DN160, který je řešen 
předchozí etapou stavby. Napojení na řad bude provedeno navrtávacím pasem se zemním uzávěrem. 
Přípojka bude zaústěna do suterénu bytové části objektu. Přípojka PEd40 bude v délce 11,60m ukončena 
vodoměrnou sestavou těsně před objektem ve vodoměrné šachtě. Od šachty vede potrubí do suterénu, zde 
bude na stěně ještě domovní uzávěr. V objektu bude rozvod studené vody, teplá voda bude připravována 
lokálně v každém bytě, resp. jednotce (pekárna). Každá nájemní jednotka, resp. byt budou mít samostatné 
podružné měření.  
Z rozvodu studené vody bude oddělen požární vodovod, přesné rozmístění vnitřních hydrantů bude 
řešeno v rámci dokumentace pro stavební povolení.  
Užitkový vodovod není samostatně plánován, voda pro závlahu zeleně na terasách bude odebíráno z 
domovního rozvodu pitné vody.   

SO2 - Květy 

Objekt bude napojen jednou vodovodní přípojkouPEd50 na vodovodní řad DN160, který je řešen 
předchozí etapou stavby. Napojení na řad bude provedeno navrtávacím pasem se zemním uzávěrem. 
Přípojka je PEd50 v délce 8,9m, ukončena vodoměrnou sestavou ve vodoměrné šachtě před objektem. Za 
vodoměrnou šachtou pokračuje potrubí do přízemí objektu, potrubí vstupuje do nájemní jednotky krajní 
sekce budovy. V objektu bude vždy odbočka pro nájemní jednotky a pro jednotlivé byty, zde budou 
osazena podružná měření. V objektu bude rozvod studené vody, teplá voda bude připravována lokálně v 
každém bytě, resp. nájemní jednotce.  
Z rozvodu studené vody bude oddělen požární vodovod, přesné rozmístění vnitřních hydrantů bude 
řešeno v rámci dokumentace pro stavební povolení.  
Užitkový vodovod není samostatně plánován, voda pro závlahu zeleně na terasách bude odebíráno z 
domovního rozvodu pitné vody.   

SO3 - Konírny 

Objekt bude napojen jednou vodovodní přípojkou PEd50 na vodovodní řad DN160, který je řešen 
předchozí etapou stavby. Napojení na řad bude provedeno navrtávacím pasem se zemním uzávěrem. 
Přípojka vstupuje do budovy v prostoru 1.PP do technické místnosti, zde bude na obvodové stěně 
fakturační vodoměrná sestava. Přípojka PE d50 bude v délce 3,5 m a minimálním spádu 0,3%.  V objektu 
bude rozvod studené vody, teplá voda bude připravována lokálně, samostatně pro sociální zázemí 
restaurace a samostatně pro kuchyň.  
Z rozvodu studené vody bude oddělen požární vodovod, přesné rozmístění vnitřních hydrantů bude 
řešeno v rámci dokumentace pro stavební povolení.  
Užitkový vodovod není samostatně plánován, voda pro závlahu zeleně na terasách bude odebíráno z 
domovního rozvodu pitné vody.   

SO4 – Bába a Panna 

Objekt bude napojen jednou vodovodní přípojkou PEd63 na vodovodní řad DN160, který je řešen 
předchozí etapou stavby. Napojení na řad bude provedeno navrtávacím pasem se zemním uzávěrem. 
Přípojka v délce 3,1m bude přivedena do 1.PP, kde bude na obvodové stěně osazena vodoměrná sestava. 
V budově se nachází nájemní jednotky, kancelářské prostory a byty. Každý samostatný provoz, nájemní 
jednotka, resp. byt, budou mít vlastní podružné měření. Ohřev teplé vody pro byty a kancelářské prostory 
bude řešen centrálně v kotelně, teplá voda pro obchodní jednotky bude zajištěna lokálně elektrickými 
ohřívači v místech sociálních zázemí.  
Z rozvodu studené vody bude oddělen požární vodovod, přesné rozmístění vnitřních hydrantů bude 
řešeno v rámci dokumentace pro stavební povolení.  
Užitkový vodovod není samostatně plánován, voda pro závlahu zeleně na terasách bude odebíráno z 
domovního rozvodu pitné vody. 
Do prostoru budoucího objektu je vedena stávající vodovodní přípojka. Tato přípojka bude zkrácena 
k hranici pozemku investora. Na pozemku investora bude osazena vodoměrná šachta, ve které bude 
dočasně osazen staveništní vodoměr. Po vybudování nového objektu vč. nové vodovodní přípojky, bude 
stávající vodovodní přípojka zrušena. Potrubí bude demontováno od řadu, odbočka zaslepena.   
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SO5 - Ležánky 

Celý objekt bude mít jedno číslo popisné a tudíž bude mít jednu vodovodní přípojku. Nová přípojka bude 
zaústěna do východní bytové sekce. V technické místnosti vedle schodiště bude fakturační vodoměrná 
sestava. Dimenze přípojky bude PE d63 v délce 18,0 a minimálním spádu 0,3%. Přípojka bude napojena z 
přeložky vodovodního řadu DN160, která je řešena předchozí dokumentací. Napojení bude navrtávacím 
pasem se zemním uzávěrem. V objektu budou jednotlivé byty vybaveny podružným měřením. Ohřev TV 
bude lokálně v každém bytě nepřímoohřívaným zásobníkem pod plynovým kotlem.  
Z rozvodu studené vody bude oddělen požární vodovod, přesné rozmístění vnitřních hydrantů bude 
řešeno v rámci dokumentace pro stavební povolení.  
Užitkový vodovod není samostatně plánován, voda pro závlahu zeleně na terasách bude odebíráno z 
domovního rozvodu pitné vody.   

Kanalizace 

SO1 - Smetanův palác 

Bytová sekce objektu bude napojena kanalizační splaškovou přípojkou PVC200 v délce 2,7 m, v 
minimálním spádu 2% do nové splaškové kanalizace, vedené podél objektu. Z nájemní jednotky 
(pekárna) bude vyvedena samostatná přípojka splaškové kanalizace PVC200 v délce 1,8 m, v minimálním 
spádu 2%, napojena bude rovněž do nové splaškové kanalizace před objektem. Vnitřní kanalizační 
potrubí budou vedena dle dispozice, veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové 
uzávěrky. Na odpadní a svodné potrubí budou rozmístěny čistící kusy, přístupné instalačními dvířky, 
nebo z revizní šachty.  
Dešťové vody budou odvedeny vnitřními a venkovními dešťovými svody do nových přípojek a následně 
do nového dešťového řadu. Nový řad je zaústěn do systému likvidace dešťových vod celého areálu. 
Předchozím projektem řešené kanalizační řady a trubní retence počítají s kapacitou dešťových vod z 
objektu „Smetanův palác“. Samotný objekt bude mít tři přípojky dešťové kanalizace PVC150 v délce 1,3 
m, 1,6 m, 2,8 m, spád 3-15%. 

SO2 - Květy 

V objektu se nachází v přízemí tři nájemní jednotky a garáže pro tři vícepatrové byty. Objekt je rozdělen 
na tři samostatně fungující sekce. Každá část má svoji přípojku splaškové kanalizace PVC200 v délce 
1,8m a minimálním spádu 2,0%. Všechny tři přípojky jsou napojeny do nové splaškové kanalizace 
vedené podél budovy. Vnitřní kanalizační potrubí budou vedena dle dispozice, veškeré zařizovací 
předměty budou napojeny přes zápachové uzávěrky. Na odpadní a svodné potrubí budou rozmístěny 
čistící kusy, přístupné instalačními dvířky, nebo z revizní šachty.  
 Objekt bude mít tři přípojky dešťové kanalizace PVC150, dvě přípojky budou v délce 1,3m, 
jednou 4,6m v minimálním spádu 3%. Přípojky budou zaústěny do nové dešťové kanalizace, která bude 
zaústěna do dešťového sběrače, řešeného předchozí projektovou dokumentací.    

SO3 - Konírny 

V objektu se nachází restaurace s kompletním zázemím. Objekt je podsklepený. Z budovy bude vyvedena 
kanalizace splašková a tuková. Splašková kanalizační přípojka PVC200 v délce 14,5m a spádu 2% bude 
napojena do stávající přečerpávací šachty u objektu „Sila“. Z přečerpávací šachty budou splaškové vody 
vyčerpány do kanalizačního řadu, řešeného při realizaci objektu „Sila“.  
Z kuchyně v objektu „Konírny“ budou odpadní tukové vody svedeny samostatnou přípojkou PVC150 do 
nového lapače tuků OTP7, který bude osazen pod terénem před objektem. Přepad z lapače bude napojen 
přípojkou přes novou revizní šachtu do navržené splaškové kanalizace PVC200. Tato kanalizace bude 
napojena na jižní straně areálu do stávající kanalizační stoky.  
Vnitřní kanalizační potrubí budou rozdělena na splaškovou a tukovou kanalizaci. Potrubí budou vedena 
dle dispozice, veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes zápachové uzávěrky. Na odpadní a 
svodné potrubí budou rozmístěny čistící kusy, přístupné instalačními dvířky, nebo z revizní šachty.  
 Objekt bude mít čtyři přípojky dešťové kanalizace PVC150, přípojky v délce 1,7m, 1,8m, 5,6 m a 
11,6 m, všechny v minimálním spádu 3%. Přípojky budou zaústěny do nového řadu dešťové kanalizace, 
nebo do dešťového sběrače, řešeného předchozí projektovou dokumentací.    

SO4 – Bába a Panna 

Objekt je napojen jednou přípojkou splaškové kanalizace PVC200 v délce 3,3 m a minimálním spádu 2%. 
Přípojka bude z objektu zaústěna do nové revizní šachty, umístěné na stávající trase kanalizační přípojky 
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DN300. Tato přípojka prochází prostorem nového objektu, bude zkrácena a ukončena zmiňovanou 
revizní šachtou, do které bude následně zaústěna objektová kanalizace. Před objektem bude osazen lapač 
tuků OTP4, do lapače budou tukové odpadní vody svedeny samostatným potrubím. Přepad z lapače bude 
zaústěn do navržené objektové kanalizace ještě před novou revizní šachtou. Lapač je přípravou pro 
případné potravinářské využití přilehlé komerční jednotky.  
Vnitřní kanalizační potrubí budou vedena dle dispozice, veškeré zařizovací předměty budou napojeny 
přes zápachové uzávěrky. Na odpadní a svodné potrubí budou rozmístěny čistící kusy, přístupné 
instalačními dvířky, nebo z revizní šachty.   
 Dešťové vody budou z objektu odváděny jednou přípojkou PVC200 v délce 3,2 m a spádu 3%. 
Vnitřní dešťové svody budou svedeny do 1.PP a pod stropem garáží bude vedeno potrubí k obvodové 
stěně. Po stěně bude svodné potrubí přivedeno k přípojce, která bude před výstupem z objektu vybavena 
čistícím kusem. 
 Prostor garáží bude uklízen strojně. Podlaha bude vyspádována do liniových žlabů. Žlaby budou 
svedeny do záchytných havarijních jímek, vybavených kalovými čerpadly. 

SO5 - Ležánky 

Objekt je rozdělen na tři bytové sekce, které jsou osazeny na společném přízemí kam jsou umístěna 
parkovací stání. Celý objekt bude mít jednu přípojku splaškové kanalizace PVC200, vyvedena bude ze 
střední sekce. Přípojka splaškové kanalizace bude v délce 7,5 m v minimálním spádu 2% a bude napojena 
do překládaného řadu splaškové kanalizace, přeložka je řešena v předchozí projektové dokumentaci. 
Přípojka bude zaústěna do připraveného nátoku revizní šachty, která bude na přeložce splaškové 
kanalizace vybudována v předchozí etapě výstavby areálu.  
Objekt bude mít dvě dešťové přípojky PVC200 v délce 1m v minimálním spádu 1%. Napojeny budou do 
akumulačního potrubí DN800, které bude uloženo podél objektu. Z akumulačního potrubí DN800 povede 
nová dešťová kanalizace PVC300 do retenčního systému areálu.   
Ležatá svodná potrubí na splaškové i dešťové kanalizaci budou vedena pod stropem 1.NP (v garážích), 
bude se jednat o venkovní prostor a tak veškerá potrubí budou opatřena elektroohřevem. Vnitřní 
kanalizační potrubí budou vedena dle dispozice, veškeré zařizovací předměty budou napojeny přes 
zápachové uzávěrky. Na odpadní a svodné potrubí budou rozmístěny čistící kusy, přístupné instalačními 
dvířky, nebo z revizní šachty. 

 

Plyn 

SO3 - Konírny 

V současnosti je pro areál stávající přípojka v ulici U Mlýnů.  Stávající přípojka od řadu až ke stávajícímu 
zemnímu uzávěru bude zachována. Stávající uzávěr bude vyměněn za nový zemní modul s vestavěným 
HUP a regulátorem B10. Od nového zemního modulu bude vedena nová přípojka NTL PE dn63 až k 
objektu SO3, toto potrubí bude již charakterem „odběrné plynové zařízení“ (OPZ). Plynoměr G16 bude 
umístěn v technickém zázemí budovy v 1.PP, hned za prostupem přípojky obvodovou stěnou.  
Plyn bude v objektu využíván pro vytápění, ohřev TV a VZT. Kuchyně v restauraci bude plně 
elektrifikovaná. V objektu bude v suterénu plynová kondenzační kotelna o výkonu 160 kW. Kotelna bude 
vytápět objekt, zásobovat teplem vzduchotechniku a ohřev TV pro kuchyň. Ohřev TV pro sociální zázemí 
hostů bude řešen elektricky.  

SO4 – Bába a Panna 

Do objektu bude přivedena nová STL plynovodní přípojka PE dn 40 v délce 40,80 m. Přípojka bude na 
stávající plynovodní řad oc. DN200 v ulici Na Ležánkách napojena navařením navrtávacího T-kusu s 
potřebnou dimenzí, např. FASTRA s horní navrtávkou.  
HUP, Regulátor B25 a plynoměr G25 budou umístěny společně v plynoměrné skříni, zabudované v 
opěrné stěně vjezdové rampy do 1.PP objektu SO4. Odtud bude NTL plynovod veden pod terénem k 
objektu a v suterénu prostorem sklípků bude potrubí přivedeno před kotelnu, zde bude ukončeno hlavním 
uzávěrem kotelny.   
Plyn bude v objektu využíván pro vytápění, ohřev TV a VZT. V objektu bude v suterénu plynová 
kondenzační kotelna o výkonu 240 kW. Kotelna bude vytápět objekt, zásobovat teplem vzduchotechniku 
a ohřev TV pro administrativu a byty. Ohřev TV pro sociální zázemí obchodních jednotek bude řešen 
elektricky.  
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SO5 - Ležánky 

V objektu je celkem 12 bytových jednotek, Každý byt bude mít vlastní plynový kondenzační kotel o 
výkonu 32 kW. Bude se jednat o spotřebič typu C. Odkouření bude vždy vyvedeno nad střechu objektu. 
Kotel bude kromě vytápění bytu zajišťovat i ohřev teplé vody v nepřímoohřívaném zásobníku. 
Do budovy budou přivedeny tři plynovodní přípojky PE dn32 v délce 1,0m. Každá bytová sekce bude mít 
vlastní přípojku. Přípojky budou na fasádě ukončeny v nice (HUP, regulátor). V přízemí budou umístěny 
centrálně plynoměry pro byty, od plynoměrů povede domovní plynovod do každého patra do bytů. 

Plynovodní přeložka 

Prostorem budoucího objektu SO5 – Ležánky prochází v současnosti plynovodní STL řad oc. DN200. 
Část plynovodu bude přeložena mimo půdorys budoucího objektu. Na severovýchodním rohu 
připravovaného území bude přeložka plynovodu lemovat objekt SO5, vzdálenost plynovodu od budovy 
bude 1,0m. Délka přeložky bude 23,9m, materiál a dimenze bude PE dn 225. Přeložka bude umístěna na 
pozemku PARC.Č. 519/11. Přeložka bude provedena dle technických podmínek správce sítě. 
Přeložka bude realizována bezodstávkovou metodou. Na obou koncích bude vytvořen obtok PE dn 63 za 
použití armatury STOPL-S-F1 (FASTRA). 
Nevyužitý rozvod bude odstraněn, armatura STOPL-S-F1 na obou koncích stávajícího rozvodu 
plynovodu bude ponechána. Detaily viz výkresová část dokumentace. 

Vytápění 

SO1 - Smetanův palác 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV prostoru pekárny bude využito zbytkové odpadní teplo z provozu 
pekařské pece. Jako záložní zdroj bude použito tepelné čerpadlo vzduch/vzduch s vnitřními podstropními 
jednotkami, které bude v letním období sloužit i pro chlazení. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude 
umístěna na střeše 1.np objektu „Květy“. 
Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bytů ve 2-3.np budou tepelná čerpadla vzduch/voda, kde každý 
byt bude mít sví vlastní čerpadlo. Venkovní jednotky tepelných čerpadel budou umístěny na střeše 1.np 
objektu „Květy“. Ohřev TV bude zajištěn pomocí zásobníku TV, který bude součástí vnitřní jednotky 
tepelného čerpadla. 
Zdrojem tepla pro vytápění, ohřev TV bytu ve 4-5.np bude stávající tepelné čerpadlo země-voda, ve 
kterém je v předchozím samostatném projektu (SILO) navržena odbočka jako příprava. Voda z vrtu bude 
vedena do vnitřní jednotky čerpadla/čerpadlové skupiny umístěné v bytě, které bude zajišťovat vytápění a 
ohřev TV pomocí nepřímoohřívaného zásobníku. 
Otopná soustava vytápění bytů bude tvořena smyčkami teplovodního podlahového vytápění a trubkovými 
otopnými tělesy. Okruhy podlahového vytápění budou napojeny na potrubní rozvody přes kompletní 
sestavu rozdělovače/sběrače s regulačním šroubením. V koupelnách budou umístěna trubková otopná 
tělesa kombinovaná, tedy napojena na teplovodní systém a s elektrickou topnou patronou, případně budou 
čistě elektrická. 
Vytápění společných prostor objektu (chodba, schodiště) bude pomocí nástěnného elektrického 
přímotopu. 

SO2 - Květy 

Zdrojem tepla pro vytápění komerčních prostor bude tepelné čerpadlo vzduch/voda, které bude společné 
pro všechny komerční prostory. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na střeše 1.np. 
Vnitřní jednotka tepelného čerpadla a rozdělovač/sběrač topných okruhů bude umístěna v technické 
místnosti. Ohřev TV bude zajištěn pomocí lokálních elektrických ohřívačů. 
Otopná soustava vytápění bude tvořena smyčkami teplovodního podlahového vytápění a trubkovými 
otopnými tělesy. Okruhy podlahového vytápění budou napojeny na potrubní rozvody přes kompletní 
sestavu rozdělovače/sběrače s regulačním šroubením. Každý komerční prostor bude mít svůj vlastní 
rozdělovač/sběrač, který bude osazen měřením spotřeby tepla. 
Zdrojem tepla pro vytápění bytů budou tepelná čerpadla vzduch/voda. Každý byt bude mít své vlastní 
tepelné čerpadlo. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na střeše bytu, vnitřní jednotka 
bude v technické místnosti. Vnitřní jednotka tepelného čerpadla a rozdělovač/sběrač topných okruhů bude 
umístěna v technické místnosti. Ohřev TV bude zajištěn pomocí zásobníku TV, který bude součástí 
vnitřní jednotky tepelného čerpadla. 
Otopná soustava vytápění bytů bude tvořena smyčkami teplovodního podlahového vytápění a trubkovými 
otopnými tělesy. Okruhy podlahového vytápění budou napojeny na potrubní rozvody přes kompletní 
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sestavu rozdělovače/sběrače s regulačním šroubením. V koupelnách budou umístěna trubková otopná 
tělesa kombinovaná, tedy napojena na teplovodní systém a s elektrickou topnou patronou, případně budou 
čistě elektrická. 

SO3 - Konírny 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel. Kotel a vybavení kotelny bude 
umístěno v 1.pp.  
Otopná soustava vytápění bude tvořena smyčkami teplovodního podlahového vytápění a případně 
deskovými otopnými tělesy/lavicovými konvektory. Okruhy podlahového vytápění budou napojeny na 
potrubní rozvody přes kompletní sestavu rozdělovače/sběrače s regulačním šroubením. 

SO4 – Bába a Panna 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel. Kotel a vybavení kotelny bude 
umístěno v 1.pp.  
Otopná soustava vytápění bytů bude tvořena smyčkami teplovodního podlahového vytápění a trubkovými 
otopnými tělesy. Okruhy podlahového vytápění budou napojeny na potrubní rozvody přes kompletní 
sestavu rozdělovače/sběrače s regulačním šroubením.  
Vytápění komerčních prostor a kanceláří bude pomocí lavicových konvektorů. 

SO5 - Ležánky 

Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TV bude plynový kondenzační kotel. Každý byt bude mít svůj vlastní 
kotel. 
Otopná soustava vytápění bude tvořena smyčkami teplovodního podlahového vytápění a trubkovými 
otopnými tělesy. Okruhy podlahového vytápění budou napojeny na potrubní rozvody přes kompletní 
sestavu rozdělovače/sběrače s regulačním šroubením. 

Vzduchotechnika 

SO1 - Smetanův palác 

Větrání prostoru pekárny bude pomocí vzduchotechnické jednotky umístěné pod stropem prostoru. 
Jednotka bude zajištovat přívod čerstvého, tepelně upraveného vzduchu a odvod odpadního vzduchu. 
Přívod čerstvého vzduchu bude z fasády objektu, výdech odpadního vzduchu bude nad střechu objektu. 
Jednotka bude zajišťovat zároveň teplovzdušné vytápění prostor. Větrání sociálního zařízení prostoru 
pekárny bude nucené, podtlakové, s odvodem vzduchu nad střechu objektu. Větrání budou zajišťovat 
podstropní ventilátory v jednotlivých místnostech nebo jeden centrální ventilátor, od kterého budou 
vedeny vzduchotechnické rozvody k jednotlivým distribučním elementům umístěným v podhledu 
místností. 
 
Větrání bytů v celém objektu bude nucené, pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky. Nasávání 
čerstvého vzduchu bude z fasády objektu, výdech odpadního vzduchu bude nad střechu objektu. Přívod 
čerstvého vzduchu bude do obytných místností, odvod bude ze sociálních zařízení, kuchyně a vedlejších 
pomocných místností. 
 
Větrání garáží bude přirozené pomocí dvojice neuzavíratelných mřížek na obvodové stěně. Jedna mřížka 
bude umístěna u podlahy, druhá pod stropem. 

SO2 - Květy 

Větrání bytů bude nucené, pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky. Nasávání čerstvého vzduchu 
bude z fasády objektu, výdech odpadního vzduchu bude nad střechu objektu. Přívod čerstvého vzduchu 
bude do obytných místností, odvod bude ze sociálních zařízení, kuchyně a vedlejších pomocných 
místností. Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v technické místnosti na střeše objektu. 
Větrání komerčních prostor bude přirozené, pomocí otevírání oken. 
Větrání garáží bude přirozené pomocí dvojice neuzavíratelných mřížek na obvodové stěně. Jedna mřížka 
bude umístěna u podlahy, druhá pod stropem. 

SO3 - Konírny 

Větrání prostoru bude nucené, pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky. Nasávání čerstvého 
vzduchu bude z anglického dvorku, výdech odpadního vzduchu bude nad střechu objektu. Přívod 
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čerstvého vzduchu bude do prostoru restaurace, odvod vzduchu bude z kuchyně a vedlejších pomocných 
místností. Větrání sociálního zařízení bude podtlakové s odvodem vzduchu nad střechu objektu. 
Vzduchotechnická jednotka bude umístěna v technické místnosti v 1.pp 

SO4 – Bába a Panna 

Větrání bytů v celém objektu bude nucené, pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky. Nasávání 
čerstvého vzduchu a výdech odpadního vzduchu bude nad střechu objektu. Přívod čerstvého vzduchu 
bude do obytných místností, odvod bude ze sociálních zařízení, kuchyně a vedlejších pomocných 
místností. 
Větrání komerčních prostor a kanceláří bude nucené, pomocí dvou vzduchotechnických rekuperačních 
jednotek umístěných na střeše objektu. Nasávání čerstvého vzduchu bude ze střechy, výdech odpadního 
vzduchu bude nad střechu objektu. Větrání sociálního zařízení bude podtlakové s odvodem vzduchu nad 
střechu objektu. 

SO5 - Ležánky 

Větrání bytů v celém objektu bude nucené, pomocí vzduchotechnické rekuperační jednotky. Nasávání 
čerstvého vzduchu a výdech odpadního vzduchu bude nad střechu objektu. Přívod čerstvého vzduchu 
bude do obytných místností, odvod bude ze sociálních zařízení, kuchyně a vedlejších pomocných 
místností. 

Chlazení 

SO1 Smetanův palác 

Chlazení bytu v 4-5.np bude pomocí tepelného čerpadla země/voda, které v zimním období bude sloužit k 
vytápění. Potrubní rozvody budou vedeny ve stěnách nebo stropech. 
Chlazení pekárny bude pomocí tepelného čerpadla vzduch/vzduch (chladící systém MultiSpli), které bude 
v zimním období sloužit k vytápění prostor. Venkovní jednotka tepelného čerpadla bude umístěna na 
střeše 1.np objektu květy. 

SO3 Konírny 

Chlazení prostor bude pomocí systému VRF s venkovními jednotkami umístěnými v lineárním světlíku. 
Vnitřní jednotky budou podstropní, vhodně rozmístěné v celém prostoru objektu. 

SO4 Bába a Panna 

Chlazení bytů v 5.np bude pomocí systému MultiSplit s venkovní jednotkou umístěnou na střeše objektu 
a vnitřními podstropními jednotkami. Každý byt bude mít svůj vlastní systém. 
Chlazení komerčních prostor a kanceláří bude pomocí systému VRF s venkovními jednotkami 
umístěnými na střeše objektu a vnitřními podstropními jednotkami. 

SO5 Ležánky 

Chlazení bytů v 5.np bude pomocí systému MultiSplit s venkovní jednotkou umístěnou na střeše objektu 
a vnitřními podstropními jednotkami. Každý byt bude mít svůj vlastní systém. 

Elektroinstalace 

SO 01- Smetanův palác 

Objekt má pět nadzemních podlaží a jedno suterénní podlaží. V suterénu je umístěn sklad, v prvním 
nadzemním podlaží jsou umístěny garáže, pekárna, komerční prostor a společné prostory objektu. V 
ostatních podlažích jsou bytové jednotky. 
 
Elektroinstalace – silnoproud 

V obvodové zdi objektu bude osazena přípojková kabelová skříň (HDS) ze které bude provedeno 
napojení společného elektroměrového rozváděče pro všechna odběrná místa v objektu.  Z 
elektroměrového rozváděče pak bude provedeno napojení jednotlivých odběrných míst, ve kterých vždy 
budou osazeny samostatné rozváděče, rozvodnice.  
Z rozváděčů a rozvodnic osazených v jednotlivých odběrných místech (bytové jednotky, komerční 
prostory, společné prostory) pak bude provedeno napojení veškeré potřebné elektroinstalace – zásuvkové 
okruhy, světelné okruhy, napojení technologických částí, atd.  



Č.j. MmP  38452/2023 str. 11 

 
Garáže budou napojeny z OM. Součástí garáží budou i nabíjecí stanice (wallboxy)-příprava, tzn. bude 
provedena potřebná kabeláž.  
 
Elektroinstalace - slaboproud 

V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže vedené z objektového datového rozváděče. 
Do každé bytové jednotky, komerční jednotky bude veden optický kabel, který bude zakončen v datové 
rozvodnici ze které pak bude proveden metalický rozvod strukturované kabeláže  
V objektu bude dále proveden rozvod TV a domovního telefon pro možnou dveřní komunikaci.  
EPS – dle PBŘ bude v objektu instalován systém EPS – garáže, společné prostory-schodiště. 
V bytových jednotkách budou osazeny autonomní hlásiče (na baterku) 

SO 02- Květy 

Objekt má tři nadzemních podlaží. V objektu budou tři bytové jednotky. V 1.np budou umístěny tři 
garáže a tři komerční jednotky 
Elektroinstalace – silnoproud 

V obvodové zdi objektu bude osazena přípojková kabelová skříň (HDS) ze které bude provedeno 
napojení společného elektroměrového rozváděče pro všechna odběrná místa v objektu.  Z 
elektroměrového rozváděče pak bude provedeno napojení jednotlivých odběrných míst, ve kterých vždy 
budou osazeny samostatné rozváděče, rozvodnice.  
Z rozváděčů a rozvodnic osazených v jednotlivých odběrných místech (bytové jednotky, komerční 
prostory, společné prostory) pak bude provedeno napojení veškeré potřebné elektroinstalace – zásuvkové 
okruhy, světelné okruhy, napojení technologických částí, atd.  
Garáže budou napojeny z OM. Součástí garáží budou i nabíjecí stanice (wallboxy)-příprava, tzn. bude 
provedena potřebná kabeláž.  
 
Elektroinstalace - slaboproud 

V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže vedené z objektového datového rozváděče. 
Do každé bytové jednotky, komerční jednotky bude veden optický kabel, který bude zakončen v datové 
rozvodnici ze které pak bude proveden metalický rozvod strukturované kabeláže  
V objektu bude dále proveden rozvod TV a domovního telefon pro možnou dveřní komunikaci.  
EPS – dle PBŘ bude v objektu instalován systém EPS – garáže, společné prostory-schodiště. 
V bytových jednotkách budou osazeny autonomní hlásiče (na baterku) 

SO 03- Konirny 

Tento objekt bude mít jednu komerční jednotku využitou pro potřeby restaurace 
 
Elektroinstalace – silnoproud 

V obvodové zdi objektu bude osazena přípojková kabelová skříň (HDS). Nad kterou pak bude osazen 
elektroměrový rozváděč pro nepřímé měření. Z elektroměrového rozváděče pak bude provedeno napojení 
hlavního rozváděče restaurace. Z tohoto rozváděče pak bude napojena veškerá potřebná gastro 
technologie, technologie UT, VZT, klima, ZTI, atd. zásuvkové a světelné okruhy.  
Osvětlení bude provedeno pomocí svítidel s LED světelnými zdroji. Svítidla budou v provedení dle 
prostoru ve kterém budou osazena. V technických prostorách a samotném gastro provozu budou osazena 
průmyslová svítidla s potřebným krytím. Ovládání bude provedeno potřebnými spínači vypnout zapnout. 
Samotný prostor restaurace pak bude osvětlen dle architektonického návrhu. Ovládání pomocí protokolu 
DALI pro možné řešení světelných scén.  
Zásuvkové okruhy budou děleny dle určení na zásuvkové okruhy pro obecnou potřebu a zásuvkové 
okruhy pro konkrétní zařízení. Konkrétními zařízeními bude veškeré gastro zařízení, jednotlivé 
technologické části vytápění, vzduchotechnika, zdravotechnika, klimatizace, atd.  
 
Elektroinstalace - slaboproud 

V objektu bude osazen objektový datový rozváděč DR1. Rozváděče bude napojen optickým kabelem sitě 
FTTH. Součástí rozváděče pak budou aktivní a pasivní komponenty poskytovatele hlasových, 
internetových a IPTV služeb (provider). Z DR pak bude proveden rozvod strukturované kabeláže Cat6. 
V rámci strukturované kabeláži tak v objektu budou zajištěny hlasové, internetové a televizní (IPTV) 
služby.  
Na střeše objektu bude instalován stožár STA osazený potřebnými přijímacími anténami TV a satelitní 
paraboly (dle požadavku 1x sat, 2x sat). Z antén a sat. parabol budou vedeny kabely do STA rozváděče 
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kde budou osazeny potřebné komponenty pro distribuci TV signálu. Samotné rozvody v objektu pak 
budou provedeny hvězdicovou topologií zakončenou v TV zásuvkách (do každé TV zásuvky bude z STA 
rozváděče veden 1x koax 75ohm).  
U vstupu do objektu v místě zásobování bude osazeno vstupní komunikační tablo osazeno hovorovou 
jednotkou, sadou tlačítek, popř. i RFID čtečkou pro ovládání vstupních dveří. V určených místech 
(kancelář, varna) pak budou osazeny domovní telefony.  
V objektu bude dále instalován systém elektronického zabezpečovacího systému s propojením na pult 
centrální ochrany, systém kontroly dveří, IP kamerový systém se záznamem, dle investora bude 
provedena instalace objednávkového systému. 
 EPS – dle PBŘ bude v objektu instalován systém EPS. 
 

SO 04 – Bába a Panna 

Objekt má šest nadzemních podlaží a jedno suterénní podlaží. V suterénu bude společná garáž a zázemí 
komerčních jednotek, v prvním nadzemním podlaží jsou umístěny komerční jednotky, od druhého 
nadzemního podlaží budou bytové jednotky.  
 
Elektroinstalace – silnoproud 

V obvodové zdi objektu bude osazena přípojková kabelová skříň (HDS) ze které bude provedeno 
napojení společného elektroměrového rozváděče pro všechna odběrná místa v objektu.  Z 
elektroměrového rozváděče pak bude provedeno napojení jednotlivých odběrných míst, ve kterých vždy 
budou osazeny samostatné rozváděče, rozvodnice.  
Z rozváděčů a rozvodnic osazených v jednotlivých odběrných místech (bytové jednotky, komerční 
prostory, společné prostory) pak bude provedeno napojení veškeré potřebné elektroinstalace – zásuvkové 
okruhy, světelné okruhy, napojení technologických částí, atd.  
Společné garáže budou vybaveny přípravou pro nabíjecí stanice (wallbox pro každé PS, které budou 
ovládané smart systémem pro řízení a monitoring.  
 
Elektroinstalace - slaboproud 

V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže vedené z objektového datového rozváděče. 
Do každé bytové jednotky, komerční jednotky bude veden optický kabel, který bude zakončen v datové 
rozvodnici ze které pak bude proveden metalický rozvod strukturované kabeláže  
V objektu bude dále proveden rozvod TV a domovního telefon pro možnou dveřní komunikaci.  
EPS – dle PBŘ bude v objektu instalován systém EPS – garáže, společné prostory-schodiště. 
V bytových jednotkách budou osazeny autonomní hlásiče (na baterku) 

SO 05 – Ležánky 

Objekt bude mít tři věže se společným 1.np. V 1.np budou umístěna garáž. Ve věžích pak budou umístěny 
bytové jednotky.  
 
Elektroinstalace – silnoproud 

V obvodové zdi objektu bude osazena přípojková kabelová skříň (HDS) ze které bude provedeno 
napojení společného elektroměrového rozváděče pro všechna odběrná místa v objektu.  Z 
elektroměrového rozváděče pak bude provedeno napojení jednotlivých odběrných míst, ve kterých vždy 
budou osazeny samostatné rozváděče, rozvodnice.  
Z rozváděčů a rozvodnic osazených v jednotlivých odběrných místech (bytové jednotky, komerční 
prostory, společné prostory) pak bude provedeno napojení veškeré potřebné elektroinstalace – zásuvkové 
okruhy, světelné okruhy, napojení technologických částí, atd.  
Společné garáže budou vybaveny přípravou pro nabíjecí stanice (wallbox pro každé PS, které budou 
ovládané smart systémem pro řízení a monitoring.  
 
Elektroinstalace - slaboproud 

V objektu bude provedena instalace strukturované kabeláže vedené z objektového datového rozváděče. 
Do každé bytové jednotky, komerční jednotky bude veden optický kabel, který bude zakončen v datové 
rozvodnici ze které pak bude proveden metalický rozvod strukturované kabeláže  
V objektu bude dále proveden rozvod TV a domovního telefon pro možnou dveřní komunikaci.  
EPS – dle PBŘ bude v objektu instalován systém EPS – garáže, společné prostory-schodiště. 
V bytových jednotkách budou osazeny autonomní hlásiče (na baterku) 
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Likvidace dešťových vod 

V připravovaném areálu staveb byla v předchozím samostatném projektu navržena soustava dešťových 
stok a trubních retencí. V navržené bilanci dešťových vod je počítáno s odvodem dešťů z námi řešených 
objektů a zpevněných ploch. Do původně navrženého systému jsou tímto projektem doplněny další 
dešťové stoky, které odvádějí deště ze střech navrhovaných budov a z upravených zpevněných ploch 
kolem objektů. Řešené objekty a okolní zpevněné plochy jsou odvodněny sítí dešťové kanalizace a 
objektových přípojek do areálové dešťové kanalizace. Jedná se o dimenze potrubí PVC150-300, navíc 
akumulační potrubí DN800.  Připojovací potrubí odtokových žlabů vychází z navrženého terénu dle 
dopravní části dokumentace.  
 
Výše zmíněný projekt areálové dešťové kanalizace - „CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY  A 
GALERIE MĚSTA PARDUBIC - IO 03 Veřejná dešťová kanalizace“, 03/2020, po změně stavby před 
jejím dokončením – č.j, MmP 74634/2022, 11.7.2022). Níže citace z výše zmíněného projektu vzhledem 
ke koncepčnímu řešení provozu systému areálové dešťové kanalizace: 
Požárně nebezpečný prostor navržených bytových domů nezasahuje za hranici stavebního pozemku, 
kromě veřejné komunikace, což je v souladu s ČSN 73 0802. 
Požárně nebezpečný prostor je zakreslen v situaci PBŘ. 
Požárně nebezpečný prostor mezi sousedními objekty bude stanoven v dalším stupni projektové 
dokumentace. 
 
Objekty řešené touto dokumentací budou napojeny na infrastrukturu připravenou v předchozí etapě 
výstavby areálu. Především se jedná o inženýrské sítě povolené a realizované s výstavbou CPD Gampa, 
Silo a VČG. Podmínky pro výstavbu těchto sítí jsou dány ve vydaném stavebním povolení - rozhodnutí 
č.j. MmP 80151/2019 a rozhodnutí č.j. MmP 83469/2019, ve zmíněných rozhodnutích jsou stanoveny 
podmínky na plánovanou infrastrukturu a její napojení na stávající sítě. Na tyto vydaná a právoplatná 
stavební povolení navazuje změna stavby před dokončením na část inženýrských sítí. Změna stavby před 
dokončením zobrazuje konečný stav inženýrských sítí areálu, do kterých je navrženo připojení 
objektových přípojek z budov řešených touto dokumentací (oznámení o zahájení řízení čj. MmP 
55430/2022). 
 
Nově navrhované přípojky, stoky a řady jsou navrženy z materiálů požadovaných ČSN, nebo technickými 
standardy města. 
Kanalizace – všechny přípojky a nové stoky v dimenzi 150-300 budou z plnostěnného PVC Quantum 
SN16, akumulační potrubí dešťové vody DN800 bude z PVC, šachty prefabrikované betonové. 
Vodovod – všechny přípojky budou z potrubí se zvýšenou odolností proti trhlinám z napětí PE 100 RC 
SDR 11 (PN16). 
Plynovod – všechny přípojky budou z potrubí HDPE PE100 SDR11 (PN16).  
 
Navržený soubor staveb bude dopravně napojen na přilehlou komunikaci v ulici Na Ležánkách 
samostatnými sjezdy, a to v následujícím členění: 
- SO1-SO3 – sjezd na místě stávajícího sjezdu na pozemku č. 2684/10. Ten ve stávající situaci slouží i 
jako hlavní vjezd do areálu. Návrh tento areálový vjezd přesouvá severněji, viz popis níže. 
- SO4 – sjezd na příjezdovou rampu do podzemních garáží, na pozemku č. 520/2, 519,11 
- areál – výhradně zásobování a složky IZS – pozemek č. 519/11 – nahrazuje stávající vjezd do areálu na 
pozemku 2684/10 
- SO5 a parkovací plocha k areálu – sjezd na pozemku č. 519/11, nejsevernější část pozemku 
Přívod pitné vody bude zajištěn přípojkami jednotlivých objektů (SO1-SO5) k nové vodovodní veřejné 
trase, budované v rámci předchozí fáze v rámci areálu – jde o prodloužení trasy veřejného vodovodu 
z ulice Na Ležánkách do ulice Mezi Mosty. Tato vodovodní větev bude po své realizaci ve správě VaK 
Pardubice. Bude zde uložen vodovod PE100 RC DN160 SDR11. Jednotlivé přípojky budou napojeny 
navrtávacím pasem se zemním šoupětem. 
SO1 - Smetanův palác 

IO1b – vodovod 
 Přípojka d40  dl. 11,6m spád min. 0,3% st. 1617/3, p.č. 541/1 
SO2 - Květy 

IO2b – vodovod 
 Přípojka D50  dl. 8,9m spád min. 0,3% st. 1617/3 
SO3 - Konírny 
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IO3c – vodovod 
 Přípojka D50  dl. 3,5m spád min. 0,3% st. 1617/3, st. 1617/1 
SO4 – Bába a Panna 

IO4b – vodovod 
 Přípojka PE d63  dl. 3,1m spád min. 0,3% p.č. 520/4 
SO5 - Ležánky 

IO5b – vodovod 
 Přípojka PE d63  dl. 18,0m spád min. 0,3% p.č. 519/11 
Splaškové vody budou odváděny pomocí samostatných přípojek.  
SO1 - Bytová sekce objektu bude napojena kanalizační splaškovou přípojkou PVC200 v délce 2,7m, v 
minimálním spádu 2% do nové splaškové kanalizace, vedené podél objektu. Z nájemní jednotky 
(pekárna) bude vyvedena samostatná přípojka splaškové kanalizace PVC200 v délce 1,8m, v minimálním 
spádu 2%, napojena bude rovněž do nové splaškové kanalizace před objektem. 
SO2 - V objektu se nachází v přízemí tři nájemní jednotky a garáže pro tři vícepatrové byty. Objekt je 
rozdělen na tři samostatně fungující sekce. Každá část má svoji přípojku splaškové kanalizace PVC200 v 
délce 1,8m a minimálním spádu 2,0%. Všechny tři přípojky jsou napojeny do nové splaškové kanalizace 
vedené podél budovy. 
SO3 – V objektu se nachází restaurace s kompletním zázemím. Objekt je podsklepený. Z budovy bude 
vyvedena kanalizace splašková a tuková. Splašková kanalizační přípojka PVC200 v délce 14,5m a spádu 
2% bude napojena do stávající přečerpávací šachty u objektu „Sila“. Z přečerpávací šachty budou 
splaškové vody vyčerpány do kanalizačního řadu, řešeného při realizaci objektu „Sila“. 
Z kuchyně v objektu „Konírny“ budou odpadní tukové vody svedeny samostatnou přípojkou PVC150 do 
nového lapače tuků OTP7, který bude osazen pod terénem před objektem. Přepad z lapače bude napojen 
přípojkou přes novou revizní šachtu do navržené splaškové kanalizace PVC200. Tato kanalizace bude 
napojena na jižní straně areálu do stávající kanalizační stoky. 
SO4 – Objekt je napojen jednou přípojkou splaškové kanalizace PVC200 v délce 3,3 m a minimálním 
spádu 2%. Přípojka bude z objektu zaústěna do nové revizní šachty, umístěné na stávající trase 
kanalizační přípojky DN300. Tato přípojka prochází prostorem nového objektu, bude zkrácena a 
ukončena zmiňovanou revizní šachtou, do které bude následně zaústěna objektová kanalizace. 
Před objektem bude osazen lapač tuků OTP4, do lapače budou tukové odpadní vody svedeny 
samostatným potrubím. Přepad z lapače bude zaústěn do navržené objektové kanalizace ještě před novou 
revizní šachtou. 
SO5 – Objekt je rozdělen na tři bytové sekce, které jsou osazeny na společném přízemí kam jsou 
umístěna parkovací stání. Celý objekt bude mít jednu přípojku splaškové kanalizace PVC200, vyvedena 
bude ze střední sekce. Přípojka splaškové kanalizace bude v délce 7,5 m v minimálním spádu 2% a bude 
napojena do překládaného řadu splaškové kanalizace, přeložka je řešena v předchozí projektové 
dokumentaci. Přípojka bude zaústěna do připraveného nátoku revizní šachty, která bude na přeložce 
splaškové kanalizace vybudována v předchozí etapě výstavby areálu. 
SO1 - Smetanův palác 

IO1a – splašková kanalizace 
 Přípojka PVC200  dl. 2,7m spád min. 2% p.č. 541/1 
 Přípojka PVC200  dl. 1,8m spád min. 2% p.č. 541/1 
 Kanalizace PVC250  dl. 15,6m spád min. 1,6% p.č. 541/1 
SO2 - Květy 

IO2a – splašková kanalizace 
 Přípojka PVC200  dl. 1,8m spád min. 2% p.č. 541/1, st. 565/2 
 Přípojka PVC200  dl. 1,8m spád min. 2% p.č. 541/1 
 Přípojka PVC200  dl. 1,8m spád min. 2% p.č. 543 
 Kanalizace PVC250  dl. 34,5m spád 1,6% p.č. 543, 541/1 
SO3 - Konírny 

IO3a – splašková kanalizace 
 Přípojka PVC200  dl. 15,2m spád min. 2% st. 1617/3, st. 1617/1 
 Přípojka PVC150  dl. 5,8m spád min. 2% st. 1617/3, st. 1617/1 
 Na přípojce PVC 150  osazen lapač tuků OTP7 
 Kanalizace PVC200  dl. 24,3m spád 2%  st. 1617/3 
SO4 – Bába a Panna 

IO4a – splašková kanalizace 
 Přípojka PVC200  dl. 3,3m spád min. 2% p.č. 2684/10, 2684/6 
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 Do přípojky PVC 200 zaústěn přepad z lapače tuků OTP4 (příprava) 
SO5 - Ležánky 

IO5a – splašková kanalizace 
Přípojka PVC200  dl. 7,50m spád min. 2% p.č. 519/11, 520/2 

Dešťová kanalizace ze všech řešených objektů a ploch bude napojena do systému areálové dešťové 
kanalizace, jež je tvořena úseky nadřazené akumulační stoky DN 1000 se škrceným vyústěním do řeky 
Chrudimky. Vyústění je koordinováno s výstavbou úseku akumulační kanalizace Winternitzových 
automatických mlýnů v předchozí fázi výstavby v areálu (viz samostatný projekt a jiný investor - 
CENTRÁLNÍ POLYTECHNICKÉ DÍLNY  A GALERIE MĚSTA PARDUBIC - IO 03 Veřejná dešťová 
kanalizace, 03/2020, po změně stavby před jejím dokončením – č.j, MmP 74634/2022, 11.7.2022). Výše 
zmíněný projekt ve svém obsahu dopředu počítá s napojením řešeních objektů polyfunkčních budov a 
navazujících zpevněných ploch. 
SO1 - Smetanův palác 

IO1d – dešťová kanalizace 
 Přípojka PVC150  dl. 1,6m spád 3,0% st. 1617/3 

Přípojka PVC150  dl. 2,8m spád 15,0% st. 1617/3 
Přípojka PVC150  dl. 1,3m spád 3,0% st. 1617/1  

SO2 - Květy 

IO2d – dešťová kanalizace 
 Přípojka PVC150  dl. 4,6m spád 3,0% st. 1617/3 

Přípojka PVC150  dl. 1,3m spád 3,0% st. 1617/1 
Přípojka PVC150  dl. 1,3m spád 3,0% st. 1617/1  

SO3 - Konírny 

IO3b – dešťová kanalizace 
 Přípojka PVC150  dl. 1,7m spád 3,0% st. 1617/3, st. 1617/1 

Přípojka PVC150  dl. 1,8m spád 3,0% st. 1617/3, st. 1617/1 
Přípojka PVC150  dl. 5,6m spád 3,0% st. 1617/3, st. 1617/1 
Přípojka PVC150  dl. 11,6m spád 3,0% st. 1617/3, st. 1617/1 

SO4 – Bába a Panna 

IO4d – dešťová kanalizace 
 Přípojka PVC200  dl. 3,2m spád 3,0% st. 1617/3, p.č. 5205 
SO5 - Ležánky 

IO5d – dešťová kanalizace 
 Přípojka PVC200  dl. 1,0m spád 1,0% st. 519/11 

Přípojka PVC200  dl. 1,0m spád 1,0% st. 519/11 
 
IO6 - Inženýrské objekty systému likvidace dešťových vod 

 
Dešťová kanalizace  PVC200-300 celková dl.160,8 m spád 0,38 – 5,0% 
Akumulační potrubí  PVC800  dl. 18,0m  spád 0,3% 

Plynovodní přípojky budou řešeny pouze u objektů SO3, SO4 a SO5. Každý z objektů bude samostatně 
napojen z veřejné distribuční soustavy STL vedené v přilehlých ulicích (Na Ležánkách, U Mlýnů)  
SO3 - Konírny 

IO3d – plynovod 
Přípojka PE d63  dl. 53,40m st. 1617/3, st. 1617/1 

SO4 – Bába a Panna 

IO4c – plynovod 
 Přípojka PE d40  dl. 40,80m p.č. 2684/7, 2684/6, 520/2 
SO5 - Ležánky 

IO5c – plynovod 
 Přípojka A PE d32  dl. 1,0m  p.č. 519/11 

Přípojka B PE d32  dl. 1,0m  p.č. 519/11 
Přípojka C PE d32  dl. 1,0m  p.č. 519/11 

 
Připojení všech objektů SO1-SO5 na síť nízkého napětí elektrické energie bude pomocí lokální 
distribuční sítě vedené z nově budované trafostanice v severovýchodním rohu areálu, p.č. 519/11, 519/27. 
Připojená jednotlivých objektů na rozvody NN řeší samostatná projektová dokumentace (Renvolt s.r.o., 
2021). 
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Stávající dopravní situace a širší dopravní vztahy  

Území stavby je vymezeno na západě předešlými projekty v areálu Winternitzových mlýnů, které se v 
současné době realizují – jde o projekty Východočeské galerie (VČG), Centrální polytechnické dílny 
(CPD) a Galerie města Pardubic (GAMPA), Adaptace obilného sila (SILO) a úpravy navazujících 
veřejných prostorů. Na východě zasahuje k ulici Na Ležánkách, na jihu tvoří hranici ponechaný stávající 
objekt, kde sídlí Krajská hygienická stanice a komunikace Mezi Mosty. Na severu na území stavby 
navazuje areál United Bakeries.  
  
Na stávající síť komunikací je lokalita napojena ulicí Na Ležánkách, která na jihu ústí do ulice Mezi 
Mosty. Ulice Mezi Mosty tvoří propojku mezi mostem přes řeku Chrudimku a mostem přes umělý kanál 
Halda. Za mostem přes Haldu pokračuje ulice Štrossova a dále ulice Dašická, která dále navazuje na 
nadřazenou komunikační síť v okolí stavby.  
  
Ulice Na Ležánkách je místní obslužná směrově nerozdělená komunikace s obousměrným provozem. 
Komunikace má na jedné straně umístěn chodník a na druhé zeleň. Uliční prostor kromě vlastní vozovky 
šířky 5,0 -6,0 m tvoří chodník při východní straně a zeleň při západní straně. Lokálně je asfaltová 
vozovka zúžena na 3,5 m a ve vzniklém prostoru jsou podélná parkovací stání s povrchem z kamenné 
dlažby. Komunikace je v režimu (zóně) s dopravním omezením: na rychlost 30 km/h a zákazem 
předjíždění.   
Ulice U Mlýnů je slepá místní obslužná jednopruhová komunikace. Jde o obousměrnou komunikaci. 
Komunikace má na jedné straně umístěn chodník a na druhé zeleň. Ulice Mezi Mosty je místní obslužná 
směrově nerozdělená komunikace s obousměrným provozem. Po obou stranách komunikace je umístěn 
chodník. Tato komunikace – a její pokračování ul. Kostelní - pak lokalitu Winternitzových automatických 
mlýnů napojuje na nejbližší komunikace nadřazené komunikační sítě – Husovu ulici, Štrossovu ulici a 
Dašickou ulici a Sukovu třídu, které zajišťují propojení s průtahem komunikace I 36 a II/324. 
Vše dle předložené projektové dokumentace s žádostí o vydání územního rozhodnutí.  

 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a projektovou přípravu stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb. 

2. Stavba bude v souladu s projektovou dokumentací, kterou zpracoval 28-28.Architekti, Modřanská 
307/98 Ing. arch Zdeněk Balík, Ing.arch. Zdeněk Rychtařík ČKA 02808. 

3. Před zahájením prací bude provedeno vytyčení tras všech inženýrských sítí. Technické řešení 
souběhu nebo křížení inženýrských sítí bude předloženo k vyjádření vlastníkům, příp. správcům 
podzemních vedení a stávajících zařízení. Trasy stávajících inženýrských sítí včetně ochranných 
pásem budou respektovány v souladu s ustanoveními zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon). 

4. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému 
obtěžování hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti na pozemních komunikacích, zejména 
se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Odvádění srážkových, odpadních a 
technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku 
staveniště včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková zařízení 
pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 

5. Obvod staveniště nepřesáhne hranice vymezených pozemků k zastavění. V okolí stavby bude 
udržován pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci. Staveniště 
bude po ukončení prací uvedeno do původního stavu. 

6. V zájmovém území lze předpokládat možnost v zemi dochovaných archeologických nálezů či situací. 
Zemní práce související s navrženým záměrem by mohly v daném prostoru archeologické nálezy a 
situace znehodnotit. Proto již na počátku přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet 
oznamovací povinnost své plánované stavební činnosti, dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, a 
zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného záměru“ (formulář: http://www.arup.cas.cz/?p=8097) na 
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adresu: Archeologického ústavu AV ČR (Praha nebo Brno), či elektronicky na adresu: 
oznameni@arup.cas.cz. V případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl 
učiněn při provádění archeologických výzkumů, je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž 
došlo k archeologickému nálezu) povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení 
archeologických situací, stejně jako zjištění nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, 
kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu 
muzeu, případně Archeologickému ústavu AV ČR. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány 
v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, 
nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení. Následně je nutné uzavřít dohodu o 
záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou osobou. O vybraném zhotoviteli bude 
archeologické oddělení NPÚ Pardubice včas informováno. 

7. Při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen expertní list zhotovitele o výsledcích záchranného 
archeologického výzkumu. 

8. Stavba bude koordinována se všemi stavebními záměry v území. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se 
sídlem v Pardubicích ze dne 4.5.2022 pod č.j. KHSPA 8214/2022/HOK-Pce 

• V souladu se zákonem č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů ( 
dále jen zákona č. 258/2000Sb.), § 2 zákona č.309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy ( zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, 
§ 102 odst.3 zákona č.262/2006Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady ( ES) č.852/2004 o hygieně potravin, budou navržené prostory 
zázemí pekárny v 1.PP, komerční plochy (K-1a) a provoz pekárny v 1.n.p. objektu SO 01, 
prostory A-K, B-K, C-K v 1.n.p. objektu SO 04, jejich zázemí a navržený provoz s KHS 
samostatně projednány  na úrovni dokumentace pro stavební řízení. 

• V dalším stupni řízení bude KHS předložena aktualizovaná hluková studie. Podmínka je 
stanovena v souladu s § 30 odst.1 a 3 zákona č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

10. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Pardubice ze dne 14.10.2021 pod č.j. 
OŽP/105388/21/LO 

• V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny 
tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, min.2,5m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN DIN 839061 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po 
dobu stavby ( např. bedněním kmene min.do výšky 2,0m).  

• V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les konzultovat na příslušném úřadě. 

• Na nezbytné ořezání dřevin není nutno vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou 
firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankcionováno 
podle výše uvedeného zákona č.114/1992Sb. 

• V případě nalezení pobytových znaků zvl.chráněných živočichů a volně žijících ptáků je nutné 
záměr konzultovat  s věcně a místně příslušným správním orgánem dle zákona 114/192Sb. 

Oddělení vodního hospodářství: 

• Nutno předložit stanovisko VaK Pardubice a.s. zejména ve vztahu srážkových vod ze zpevněných 
ploch 

• Vyjádření Povodí Labe s.p. v Hradci Králové 

11. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Magistrátu města Pardubice, odbor životního 
prostředí, oddělení odpadů a ovzduší ze dne 14.10.2021 pod č.j. OŽP/105392/21/LO 

• V rámci staveniště budou vytvořeny podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů 
odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

• Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude 
původcem odpadů, které při stavbě vzniknou. 

• Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 
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• Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, kdy recyklace 

dále využitelných odpadů je nadřazena jejich odstraňování (§ 9a). 

• O vzniklých odpadech bude vedena průběžná evidence v souladu se zákonem o odpadech. 

• Doklady o kvalitě, množství a způsobech nakládání s vytěženým materiálem a vzniklými odpady 
budou připraveny k předložení při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

12. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska DI Krajského ředitelství Policie  Pardubického 
kraje pod č.j. KRPE-79134-1/Č.j. – 2021-170606 ze dne 21.10.2021, prodlouženo dne 17.3.2023pod 
č.j. KRPE-24756-2/ČJ-2023-170606. 

• Připojení pozemní komunikace označené jako obytná zóna pomocí  dopravních značek č. IZ5a-b, 
bude provedeno ( včetně zajištění rozhledových poměrů dle platných TP103 ( např.čl.5.4) 

• Připojení dalších dvou dopravních ploch musí splňovat rozhledové poměry dle čl. 12.7.ČSN 
736110. Místa připojení pak nesmí být zaměnitelná za křižovatku pozemních komunikací ( 
stavební provedení+označení místní úpravou provozu). 

• Navržená parkovací místa nesmí zasahovat do výše požadovaných rozhledů ( ČSN 736102, ČSN 
736110) 

13. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje ze dne 
27.12.2021 pod sp.KrÚ-80658/2021 OKSCR OKPP pod č.j. KrÚ-94555/2021 OKSCR OKPP 

• Další stupeň projektové dokumentace bude v průběhu přípravy konzultován s příslušným 
orgánem a Národním památkovým ústavem ( dále také NPÚ). 

• Východní fasáda administrativní části objektu SO4 bude navržena jako pravidelně členěná 
architektonickými prvky, případně zelení. 

• Kovová zavěšená teras na severním průčelí obytného domu SO01 bude zmenšena na základě 
vyhodnocení jejího uplatnění v důležitých  pohledech zevnitř i zvenčí areálu národní kulturní 
památky. V průběhu přípravy dalšího stupně projektové dokumentace budou příslušnému orgánu 
a NPÚ předloženy vizualizace ze kterých musí být zřejmé pohledové uplatnění této terasy. 

• Způsob zastřešení objektu budoucí restaurace SO03 bude v průběhu přípravy dalšího stupně 
projektové dokumentace posuzován v rámci konzultací podle podmínky 1 s příslušným orgánem 
a NPÚ a na základě předložených vizualizací pohledů z jižních směrů. Účelem je posouzení 
míry vizuálního uplatnění objektu ve vztahu k jižnímu průčelí objektů NKP a rozdíl v jeho 
vnímání při použití valbové nebo sedlové střechy. 

14. Budou respektovány podmínky stanovené ve stanovisku společnosti Vodovody a kanalizace 
Pardubice, a.s. ze dne 18.7.2022 zn. Jo/2022/v,k/DUR-921: 

• Trasy veřejných vodovodů a kanalizací a souvisejících zařízení v ul. Na Ležánkách, Mezi Mosty, 
U Mlýnů jsou ve správě VAK Pardubice. Dešťové kanalizace VAK nespravuje. Trasy vnitřních 
areálových kanalizací v areálu WM ( DN500, DN300 a další) a případná další potrubí jsou ve 
vlastnictví  i správě jiných subjektů. Rovněž probíhá výstavba nových IS jinými investory ( 
vodovod DN160, splašková kanalizace DN300, dešťová DN1000)-předložená PD předpokládá 
jejich využití pro napojování přípojek jednotlivých nových objektů.  

• Návrh a budoucí realizace musí probíhat v koordinaci s výstavbou dalších investic v lokalitě. 

• K demolici původních objektů v areálu WM pro uvolnění prostoru k možnosti nové výstavby 
předmětných polyfunkčních staveb jsme vydali stanovisko dne 9.3.2021 pod zn. Jo/2021/bourací 
práce-910, včetně podmínek k odpojování objektů od vodovodu a kanalizace. 

• Hydrodynamický tlak ve vodovodní síti se při běžném provozu v lokalitě pohybuje na hodnotě 
cca 0,5MPa. 

• Podrobnosti předloženého návrhu musí být dopracovány v dalším stupni PD. PD (DSŘ) bude 
předložena VAK k vydání stanoviska ( tištěná a el.verze). Dopracována bude i PD objektů a 
zařízení, které budou příp. povoleny již v územním řízení. 

Další stupeň PD (DSŘ) vodovodů a kanalizací zpracuje projektant specialista. 

• Při návrhu a realizaci vodovodů a kanalizací a jejich přeložek budou respektovány Technické 
standardy VAK Pardubice (www.vakpce.cz). Rovněž budou respektována ochranná pásma 
vodovodů a kanalizací min. v rozsahu ustanovení zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích, v platném znění. 
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• Narovnány budou nesrovnalosti min.v rozsahu připomínek dle bodu 5, tohoto stanoviska 

• Bude zpracována PD (DSŘ) navržených nových stok vnitřní areálové kanalizace ozn. 101a, 102a, 
103a. Splašková kanalizace a nové dešťové kanalizace ozn.106a. Dešťová kanalizace 
min.rozsahu: situace, TZ včetně tabulky šachet, PP, výkresy šachet. 

• Do DSŘ bude přiložen podrobný výkres křížení potrubí od zemních kolektorů pro vytápění ( 
mezi budoucí výsadbou stromů a SO1) a potrubí nového veřejného vodovodu DN 160. PD 
zemních kolektorů VAK dosud neobdržel. 

• Stávající kanalizační přípojka DN300 pro SO04 do ul Na Ležánkách (tzn. její část) je 
z betonového potrubí v opotřebení odpovídajícímu jejímu stáří. Doporučujeme výměnu přípojky 
za potrubí z kameniny. Revizní šachta na přípojce RŠ-S6 bude navržena zřízena nová DN1000 
prefa. 

• Do dalšího stupně PD (DSŘ) bude zařazeno řešení celé přípojky až do místa napojení v ul. Na 
Ležánkách (min.PP a tech.popis). 

Potrubí a přípojky ( úsek mezi hlavní stokou/řadem a RŠ/vodoměrem): 

• Splašková kanalizace (tzn.101a a další) a splaškové přípojky napojované do vnitřní areálové 
kanalizace nebo do stoky veřejné kanalizace-je možno použít potrubí PVC Quantum SN12. 
Vzhledem k areálu WM doporučujeme pro novou vnitřní kanalizaci 101a, 103a a další 
související přípojky potrubí kamenina. 

• Přípojky napojovat do šachet nebo pomocí příslušných odbočných tvarovek. 

Vodovod a vodovodní přípojky: PE100 RC SDR 11 v tyčích 

• Spojování elektrotvarovkami GF, Frialen nebo Plasson, identifikační vodič 6mm2, bílá výstražná 
s nápisem „voda“ těsnění s ocelovou vložkou. 

• Kanalizační přípojky- u SO1 a SO3 nesprávně navrženy 2 splaškové přípojky do PSOV na 
přípojce jiného objektu. 

• Dešťová kanalizace:přípojky budou ze shodného materiálu jako hlavní stoka. 

• Podrobná a konkrétní popis techn. Opatření k zabezpečení stability trasy potrubí nové stoky 
DN300 a vodovodu DN160, jejichž realizace a zprovoznění musí proběhnout před výstavbou 
polyfunkčních objektů. 

Při provádění spodní stavby SO4 ( základová spára cca 2,3m pod nivelitou nového vodovodu a 
cca1,6m pod nivelitou splaškové kanalizace) 

Těsný souběh nájezdové rampy do suterénu SO4 se stokou DN300 

K realizaci IO3a splašková kanalizace a k SO1, jehož základová spára je navržena pod nivelito 
potrubí veřejného vodovodu. 

K eliminaci dopadu vlivu chvění na potrubí při realizaci vrtaných velkoprůměrových pilot při 
zakládání SO1-SO5. 

• Návrh účinného opatření proti vyplavení suterénních prostor vodami z kanalizace v období 
přívalových dešťů a tání a vodami vnitřními.  

• Na splaškové přípojce obj. SO1 pekárna, tzn. na větvi odvádějící technologické vody z výroby 
bude umístěno předčistící zařízení. 

• Není řešen vodovodní řad ( bez specifikace vyznačen v situaci) ze stávající studny ( mezi Silem a 
SO3 Konírny) jako vnitřní areálový vodovod – zařadit v rozsahu DSŘ, návrh VAK dosu 
neobdržel. 

• Popis likvidace vodovodních přípojek, které nebudou odpojeny při demolici stávajících objektů 
v areálu ( kavárna ubytovna) a pro novou výstavbu nebudou nadále využívány. 

• V PD chybí popis likvidace odpadních vod z čištění parkovacích ploch. Odpadní vody budou 
shromažďovány v samotné jímce a likvidovány jako odpad, tzn.mimo kanalizaci pro veřejnou 
potřebu a všech jejích přítoků ( splaškové kanalizační přípojky a vnitřní areálová splašková 
kanalizace). 

• Zachycené nečistoty v lapácích tuku budou likvidovány jako odpad mimo veřejnou kanalizaci a 
její přítoky. 
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• Sanace stávající stoky DN500 vnitřní areálové kanalizace před napojením nových objektů ( 

navržena k využití pro odvádění splašků z SO1, SO2, SO3)- stoka je  z cca 25-30% průtočného 
profilu zaplněna betonem. Doporučujeme výměnu potrubí (kamenina) nebo použití bezvýkopové 
technologie ( vložka Kawo) po předchozím odfrézování nálitku do kruhového profilu. Napojeny 
zůstanou pouze připojení od funkčních objektů. Rovněž musí být odstraněn úsek menšího 
profilu stoky před napojením do stoky veřejné kanalizace v ul. Na Ležánkách. Dalším řešením je 
odvádění splaškových vod do veřejné kanalizace jiným novým potrubím odstavení potrubí 
vnitřní kanalizace DN500 v prostoru WM z provozu. 

• Popis likvidace stávajících potrubí v areálu, která nebudou využívána pro novou výstavbu. 

Trubní přítoky do stávající stoky vnitřní areálové kanalizace DN500 

Zamezení nátoku balastních vod do stoky DN500, tzn.přítoku balastů do veřejné kanalizace v ul. 
Na Ležánkách 

Stávající kanalizační potrubí na severu areálu napojené do odlehčovací stoky v ul. U Mlýnů ( 
nejprve vyloučit napojení jiného subjektu než některý z objektů WM, toto napojení konzultovat 
s VAK). Příp.další sítě TI 

• Další výše nespecifikované podrobnosti PD ve stupni DSŘ 

15. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti EDERA Group a.s., ze dne 23.8.2022 zn. 
336/230822/PC: 
- Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA 

Group a.s. 
- Bude respektováno ustanovení § 101 a § 102 Zákona č. 127/2005 Sb., o Elektronických 

komunikacích. 
- S dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší 

společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby (vytyceni@edera.cz), případně po dohodě 
s námi zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení 
budou prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. 

- Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná 
opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti 
EDERA Group a.s. 

- Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní 
práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. 

- Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 
736005 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení“. Pokud nebude možné normu dodržet, 
bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti. 

- Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné 
zabezpečení proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. 

- Bez souhlasu společnosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím 
vedením tvořeným HDPE trubkami. 

- Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 
trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození. 

- Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván 
zástupce naší společnosti, který sepsáním protokolu potvrdí souhlas se záhozem odkrytého vedení. 

- V průběhu stavby nesmí dojít k poškození sloupů trakčního vedení DP Pardubice, pokud by 
k takové situaci došlo, uvědomí stavebník nebo jím pověřený subjekt o této skutečnosti kromě 
DPMP a.s. také vlastníka nadzemní sítě elektronických komunikací – společnost EDERA Group 
a.s. 

- Výkopové práce v blízkosti těchto trakčních sloupů bude stavebník nebo jím pověřený subjekt 
provádět v takové míře nebo vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability. 

- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou nadzemního vedení bude stavebník 
nebo jím pověřený subjekt respektovat výšku vedení nad zemí. 

- Manipulační a skladové plochy bude stavebník nebo jím pověřený subjekt zřizovat v takové 
vzdálenosti od nadzemního vedení, aby se při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani 
mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1 m. 

- Hořlavé látky bude stavebník nebo jím pověřený subjekt skladovat nejméně 3 m od osy trasy 
nadzemního vedení. 

- Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a 
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jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností 
EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu 
vedení je považována i jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, výšky, 
typu víka atd.). 

16. Budou respektovány podmínky stanovené ve vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s ze dne 
20.8.2022 zn. 0101795571 (v majetku ČEZ Distribuce, a.s. se v zájmovém území nachází nebo 
ochranným pásmem zasahuje podzemní síť NN a VN a stanice): 
- Energetické zařízení (mimo nadzemních sítí NN), zařízení sítě pro elektronickou komunikaci a 

zařízení technické infrastruktury je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; přibližný průběh tras 
energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci (v trase kabelového vedení může být 
uloženo několik kabelů energetických i komunikačních) a tras zařízení technické infrastruktury 
zasláno přílohou vyjádření. 

- V případě existence podzemních energetických zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo 
zařízení technické infrastruktury je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započetím zemních 
prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na info@cezdistribuce.cz o tzv. vytyčení 
trasy podzemního zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické 
infrastruktury; o vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického 
zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, a to (mimo 
havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti. 

- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 
elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 
zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., je nutné nahlásit tuto 
skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. 

- Pokud uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení, trafostanic 
nebo sítě pro elektronickou komunikaci, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do 
ochranného pásma podzemních energetických zařízení nebo zařízení pro elektronickou 
komunikaci, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a.s. o souhlas s činností 
v ochranném pásmu (formulář k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti 
v ochranných pásmech; jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo 
přemístění některých prvků energetického zařízení nebo sítě pro elektronickou komunikaci včetně 
souvisejícího zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a.s. požádat o přeložku zařízení 
podle § 47 energetického zákona. 

- Zároveň ČEZ Distribuce, a.s. upozorňuje, že v zájmovém území se může nacházet taktéž 
energetické zařízení, síť pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury, které 
není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. 

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického 
zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“, v daném zájmovém území. Informace o 
existenci sítí (o přibližném průběhu tras průběhu sítí a poloze zařízení) společnosti ČEZ Distribuce, 
a.s. a ČEZ ICT Services, a.s. získáte na webové aplikaci na adrese 
https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/ která umožňuje získat přístup k datům společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. a ČEZ ICT Services, a.s. 

- Podmínkou pro zahájení činností v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení 
prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860. 

- Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a 
předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 
50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 
73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. 

- Stavbou nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po 
jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s. zajištěn přístup 
k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi 
pověřených firem k našemu zařízení. Přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit 
následujícím způsobem: K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup. 
V ochranném pásmu je podle § 46 Ochranná pásma, Zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění) 
zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 
k zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, které by znemožnilo jeho obsluhu). 
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- V případě výstavby oplocení bude oplocení provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl 

zajištěn nepřetržitý volný přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s. a pracovníků 
námi pověřených firem. 

- Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty nebudou umístěny blíže než 0,6 metru 
od podzemního vedení. 

- Silnice, místní a účelové silniční komunikace, parkoviště, cyklistické stezky nebudou umístěny 
blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení (souběh). Křížení (kolmé křížení) bude provedeno 
dle ČSN 73 6005. 

- Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního 
značení nebudou umístěny blíže než 0,6 metru od podzemních vedení. 

- Parkoviště nebudou realizována nad trasou podzemních vedení (parkovací stání vozidel nebude 
umístěno blíže než 0,6 metru od trasy kabelů). 

- Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů). Před jistícími 
skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní hrana jistících skříní 
nebude níže než 0,6 m nad definitivně upraveným terénem. 

- V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník nechanickou ochranu 
stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 6005. 

- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety 
země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové 
vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového 
vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční 
soustavy. 

- Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. 
- V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. 

k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí 
kabelových vedení dle ČSN 73 6005. 

- Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení. 
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení 

nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální 
vzdálenost 2 m od vodičů vn a 3 m od vodičů vvn (dle PNE 330000-6), pokud není větší vzdálenost 
stanovena v jiném předpisu (např. ČSN  ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto 
vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení. 

- Ochranné pásmo vedení vn bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – 
ochranné pásmo vedení vn“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma. 

- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 
bezpečnostních předpisů. 

- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů 
od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. 
ČEZ Distribuce, a.s. nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou 
stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností 
nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto 
souhlasu. 

- Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, 
musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860. 

- V případě souhlasu se stavbou umístěnou na nemovitostech ČEZ Distribuce a vydáním příslušných 
povolení od stavebního úřadu je žadatel povinen vypořádat užívací vztah k dotčeným 
nemovitostem, a to před započetím stavby. 

- podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení 
prostřednictvím Zákaznické linky 800 850 860 

17. Budou respektovány podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., zastoupené společností GasNet 
Služby, s.r.o., ze dne 23.11.2022, zn. 5002727967 a ze dne 18.10.2022 pod zn. 5002705633 a 
smlouva o připojení k distribuční soustavě 320090201758. 
• Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno 
kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní 
stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou 
prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 
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nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

• Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno 
jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby. 

• Info a následné stanovisko k přeložce: https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/. 
• V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) a přípojek budou zemní práce prováděny výhradně 

ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 
nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

• Při provádění prací v prostoru, kde se nachází neprovozovaný NTL plynovod a přípojky, 
požadujeme dbát zvýšené opatrnosti, protože při mechanickém poškození plynovodu je možnost 
vzniku výbušné směsi. Pracovníci provádějící stavební práce musí být s touto skutečností 
prokazatelně seznámeni. V případě směrové nebo výškové kolize lze provést vyříznutí části 
tohoto plynovodu. 

• Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v 
ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo 
ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. 
trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.). 

• Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

• Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadují zabezpečit případný 
přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ. 

Při realizaci stavby budou dodrženy následující podmínky pro provádění stavební činnosti: 
• Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložen PZ; 

vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA; forrmulář a kontakt naleznete na 
https://www. gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze použít QR kód, který je uveden v tomto 
stanovisku; při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby; o provedeném vytyčení trasy bude sepsán 
protokol; přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad; bez 
vytyčení trasy a přesného určení uložení PZ stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnost 
zahájena; vytyčení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním 
pásmu PZ; protokol o vytyčení má platnost 2 měsíce. 

• Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního 
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

• Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

• Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

• V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka; technologie musí 
být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový 
odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou 
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén; v případě, že nemůže být tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

• Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 
poškození. 

• Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

• Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
• Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů 

do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na 
telefon 1239. 

• Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
PZ, která nebyla odhalena; kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt 
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naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni_pz/, lze využít QR kód, který je uveden 
v tomto stanovisku); při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska; kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem; předmětem kontroly je také 
ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a 
bezpečnostním pásmu PZ. 

• O provedené kontrole bude sepsán protokol; bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána; 
stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v 
místě styku stavby s PZ. 

• PZ budou í kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno zhutnění a 
bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, TPG 702 04. 

• Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky PZ. 

• Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka 
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a 
budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

18. Budou respektovány podmínky stanoviska společnosti GasNet, s.r.o., k přeložce STL plynovodu ocel 
DN200 pro novostavbu SO5- Ležánky na p.p.č. 519/11, areál WM ze dne 19.12.2022 pod zn. 
5002737266. 

• Stávající PZ na které se napojuje budované PZ: 

STL plynovod ocel DN200 

• Nově budované PZ: 

STL plynovod PE dn 225 MRS RC:23,9m 

• Doplnit výkaz výměr, rozpis materiálu 

• Trafostanice bude umístěna mimo ochranné pásmo překládané části PZ 

• Propojovací práce požadujeme provádět mimo topnou sezonu. 

• Před realizací nového plynovodu, propoje bude zaslán na oddělení Technické podpory RO Čechy 
3 předběžný pracovní postup s příslušnou, případnou odstávkou dotčených zákazníků a dle 
platného Energetického zákona 458/2000 Sb., a ve znění pozdějších předpisů 30 dní předem. 

• Dále pak zhotovitel zašle objednávku na provedení dozoru 

• Při provádění prací říjen až duben je třeba se řídit Podmínkami prováděním PZN v zimním 
období na MS. Zajištění ochranného pásma plynovodu v blízkosti trafostanice. 

V rámci realizace a projednání výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto podmínky: 

• Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005 

• Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při 
dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou 
stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení 
považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez 
předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných 
inženýrských sítí) bude nutné požádat o nové stanovisko k této změně. 

• Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000Sb. ve znění pozdějších předpisů 

• Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno 
vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o 
vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel 
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení 
uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského 
zařízení bude považováno za zahájenou stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského 
zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

• Bude dodržena ČSN 736005, ČSN 733050, TPG 702 04 – tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

• Pracovníci, kteří budou provádět stavební práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou 
plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 
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• Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen 

učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho 
bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí. 

• Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně 
zabezpečeno proti jeho poškození. 

• V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení. 

• Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, 
signalizačního vodiče, výstražné folie atd.) na telefon 1239. 

• Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena 
kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu 
plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušné regionální 
centrum. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při 
žádosti uvede žadatel značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost 
kontroly se vztahuje i na plynárenská zařízení, která nebyla odhalena. O provedeném vytyčení 
bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. 

• Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, 
zhutněno a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 
702 01, TPG 702 04. 

• Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského zařízení. 

• Zemní práce prováděné ve vzdálenosti do 1 m od plyn. zařízení musí být prováděny výhradně 
ručním způsobem. 

• Plynárenské zařízení musí být po dobu stavby řádně zabezpečeno proti možnému poškození. 

• Zásyp plynovodního potrubí musí být proveden pískem o max. velikosti zrn 16 mm. 

• Při změně projektové dokumentace nebo rozsahu stavby je nutné požádat o nové vyjádření k této 
změně. 

• Nebudou-li dodrženy podmínky obsažené v tomto vyjádření, bude stavební činnost, popř. úpravy 
terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považována podle § 68 odst. 6 
zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 670/2004 Sb. jako činnost bez našeho předchozího souhlasu. 

• Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) 
na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební 
činnosti. 

• Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

• Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

• Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes 
plynárenské zařízení uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. 

19. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 2.9.2022 č.j. 749759/22 a 
č.žádosti 0122016578: 
- Podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen SEK) jsou stanoveny ve vyjádření č.j. 

749759/22 a ve "Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti CETIN a.s.", které jsou 
nedílnou součástí vyjádření č.j. 841540/20. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito "Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK společnosti CETIN a.s.". 

- Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, které 
byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK 
• pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 

6005; inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK; z hlediska napojení objektu na 
telekomunikační síť kontaktujte v dostatečném časovém předstihu kolegu z útvaru výstavby 
sítí – p. Pekař, tel. 602 120 786, e-mail: tomas.pekar@cetin.cz 

• v místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček; založte 
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rezervní chráničku PE 110 mm; chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj 
zpevněné pojížděné plochy 

• nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ 
• zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl 

rozebíratelný 
• pokud nebude písemně společností CETIN stanoveno jinak, výsadba dřevin a vzrostlé zeleně 

v ochranném pásmu SEK je zakázána 
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 

společnost CETIN a.s.; stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na 
nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

20. Budou respektovány podmínky vyjádření společnosti Služby města Pardubic a.s. ze dne 29.6.2022 zn. 
22271/IO: 

• Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (vozidla 
IZS, TKO apod.). 

• Součástí stavby je i stavba souboru VO hrazená z prostředků investora, na který byla zpracována 
projektová dokumentace, jež byla odsouhlasena předložena SmP a.s. pod č. j. 20593/IO a je 
přílohou tohoto vyjádření; zhotovená stavba bude odpovídat světelně technickým výpočtům 
zpracovaným pro danou stavbu a schválených  SmP a.s.; pro realizační PD musí být užita svítidla 
dle aktuální nabídky a platných právních a technických norem a předpisů; PD musí být 
aktualizována. 

• Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s. pouze při splnění podmínek daných 
technickým předpisem "Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a 
"Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města". 

• V místě křížení zpevněných ploch, komunikací, chodníků a obrubníků bude nově budované                    
i stávající kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 110 
mm). Kabelové vedení VO nebude umístěno pod parkovacím stáním ani pod obrubníky (podélné 
uložení) a jejich základy, ale min. 50 cm od jejich hrany. 

• Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jejich poškození; v 
místě křížení inženýrských sítí bude kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráničky 
(KOPOHALF prům. 110 mm) a nad nově ukládaným inženýrským vedením. 

• Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťována bez povolení VO SmP a.s. jiná zařízení a 
nebude ani nijak upravován (polepy apod.); před montážními dvířky sloupů VO nebudou ve 
vzdálenosti 1,0 m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň, rovněž na kabelovém 
vedení a v jeho ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či 
mobiliář. 

• Na stávajícím kabelovém vedení a 1 m od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál, ani 
zde nebude umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby. 
Soubor VO bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby. 

• Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. 
(tel. 466 260 854); všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ručně; při všech 
zemních pracích musí být dodrženy platné normy 

• Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na 
objednávku investora divize VO SmP a.s. 

• Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras před 
záhozem (min. 2 pracovní dny předem). 

• Dojde - li k poškození majetku SmP a.s. mechanizací nebo dopravou v souvislosti s prováděním 
stavby, požadují SMP a.s. provedení oprav poškozených částí.  

21. Budou respektovány podmínky ze stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy 
a životního prostředí, ze dne 11.10.2021, č.j. ÚMOI/5231/2021/ODŽ/15/Peš-2: 

• Staveništní doprava bude vedena ul. Husova-Štrossova-Mezi Mosty-Na Ležánkách 
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• Před zahájením stavby stavebník zajistí prostřednictvím oprávněné osoby zpracování pasportu 

komunikací staveništní dopravy (pouze místní komunikace), pasport bude předložen vlastníku i 
správci místní komunikace před zahájením stavby. 

• Před zahájením a po ukončení stavby bude provedena prohlídka tras staveništní dopravy za účasti 
stavebníka, dodavatele, zástupce vlastníka a správce místních komunikací, ze které bude sepsán 
protokol a pořízena fotodokumentace. Komunikace, užívané pro staveništní dopravu, budou 
dodavatelem stavby a na jeho náklady po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

• Veškerá zařízení staveniště, skládky materiálu, odpady ze stavební činnosti, stavební 
mechanismy, apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora. 

• V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, nebo v případě provádění 
stavebních prací na místní komunikaci, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 
požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů příslušný 
silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu 
Pardubice I. V případě umístění stavebního zařízení, nebo provádění stavebních prací na 
veřejném prostranství – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, je 
zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto 
prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. Ve 
všech výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a 
pro provádění stavebních prací a dále podmínky konečných úprav předmětných místních či 
účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň, apod.). 

• Zařízení staveniště nebude umístěno v dopravním prostoru vozovek. 

• Dotčené místní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravou narušovány a 
znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Zhotovitel za tímto účelem 
zajistí pravidelné čištění vozidel a stavební mechanizace při výjezdu ze staveniště a v případě 
potřeby i čištění pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou. Materiál ani zemina ze 
stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na pozemních komunikacích. 

• Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. 

• V případě nutnosti zajištění přemístění vyhrazených parkovacích míst z důvodu realizace stavby, 
zajistí toto dodavatel stavby na své náklady. 

• Na přístupových trasách nebudou z důvodu vedení staveništní dopravy dlouhodobě realizována 
žádná omezení obecného užívání místních komunikací, vč. dopravy v klidu. 

• Uvnitř objektu bude zajištěn dostatečný prostor pro umístění nádob na směsný a separovaný 
komunální odpad pocházející z podnikatelské činnosti, a to pro jednotlivé podnikající fyzické a 
právnické osoby, jejichž provozovny budou umístěny v komerčních prostorech objektu. Tyto 
nádoby budou umístěny mimo veřejné prostranství. 

• O případné umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu 
v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, požádá investor v souladu s 25 odst. 1, 
2, 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na 
Úřadu městského obvodu Pardubice I., odboru dopravy a životního prostředí. 

• O případné umístění inženýrských sítí na všech pozemcích (tedy i silničních) v majetku 
Statutárního města Pardubic požádá investor o zřízení věcného břemene na Magistrátu města 
Pardubic, odboru majetku a investic, oddělení pozemků a převodu nemovitostí. 

• Dojde-li k podstatnému nárůstu zatížení části pozemní komunikace, jejíž stavební stav nebo 
dopravně technický stav tomuto nárůstu zjevně neodpovídá, je osoba, která nárůst způsobila, 
povinna uhradit vlastníkovi dotčené části pozemní komunikace náklady spojené s nezbytnou 
úpravou a opravou takto dotčené části pozemní komunikace. Nedojde-li k dohodě o výši úhrady 
s vlastníkem dotčené části pozemní komunikace, rozhodne na návrh vlastníka soud. 

22. Dokumentace pro stavební povolení bude předložena České abilympijské asociaci, z.s.  

23. K žádosti o stavební povolení bude předložen souhlas k provedení stavebního záměru podle § 184a 
stavebního zákona (není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti 
nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka 
pozemku nebo stavby; není-li žadatel o povolení změny dokončené stavby jejím vlastníkem, dokládá 
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souhlas vlastníka stavby; souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na 
situačním výkresu projektové dokumentace). 

24. Celá trasa přeložek a přípojek inženýrských sítí bude po dokončení geodeticky zaměřena a v digitální 
podobě bude zaměření předáno výkonnému správci technické mapy města, spol. GEOVAP spol. s r.o. 
Pardubice, se sídlem Čechovo nábřeží 1790, 530 03  Pardubice, stavebnímu úřadu bude při závěrečné 
kontrolní prohlídce předán "Protokol o ohlášení a doložení změn obsahu technické mapy". 

25. V dokumentaci pro stavební povolení je třeba: 
- respektovat požadavky stavebního zákona, vyhlášky o technických požadavcích na stavby, 

vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášku, kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích 

- způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo 
pozemkům 

- řešit způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu 
- řešit úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky uvést do původního stavu, 

rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do provozuschopného 
stavu a předána jejich provozovatelům a správcům 

- v situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené sítě, jejich vzájemné odstupy a 
způsob křížení; jejich prostorové uspořádání řešit v souladu s ČSN 736005, budou dodržena 
ochranná pásma všech sítí 

- provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

26. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována oprávněnými osobami v souladu s podmínkami 
uvedenými v textu výroku tohoto rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení bude konzultována 
s dotčenými orgány, s vlastníky a správci sítí technické infrastruktury a ostatními subjekty, které si 
toto právo vyhradily.  

27. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se 
postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění 
archeologických výzkumů. Formulář pro hlášení je na adrese : https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-
stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/ (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 
památkové péči). 

28. Pro stavbu vodního díla, bude požádáno o povolení příslušný speciální úřad Magistrát města 
Pardubice, odbor životního prostředí. 

  

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Automatické mlýny s.r.o., Čechovo nábřeží 518, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 20.12.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Při posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí a doložených příloh se stavební úřad nejprve 
zabýval otázkou, zda je Magistrát města Pardubic příslušným stavebním úřadem pro vydání tohoto 
rozhodnutí. Při tomto posouzení zjistil, že obecní úřad obce s rozšířenou působností Magistrát města 
Pardubic podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je příslušný obecný stavební úřad. 
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Žádost o vydání územního rozhodnutí kromě obecných náležitostí obsahuje základní údaje o 
požadovaném záměru, identifikační údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, 
uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, 
jestliže může být jejich právo územním rozhodnutím přímo dotčeno. K žádosti žadatel připojil souhlasy k 
umístění stavebního záměru podle § 184a, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů 
nebo jiné doklady podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, stanoviska vlastníků veřejné 
dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených 
ochranných a bezpečnostních pásem, smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické 
infrastruktury, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahovala průvodní zprávu, 
souhrnnou technickou zprávu, situační výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část.  

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. MmP 18156/2022 ze dne 6.2.2023 zahájení územního řízení 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu byly dobře 
známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil stavební 
úřad od ústního jednání. Stavební úřad zná předmětné území z předchozí rozhodovací činnosti. Stavební 
úřad stanovil 15denní lhůtu, do které mohli účastníci řízení uplatnit námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska. Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, že v řízení jsou oprávněni navrhovat 
důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, že mají právo vyjádřit v řízení 
své stanovisko, že se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě 
navrhnout jejich doplnění. Stavební úřad dále účastníky řízení poučil, že k závazným stanoviskům a 
námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nebude 
přihlédnuto a aby ve svých námitkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka 
řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 
stavebního zákona, že nebude přihlédnuto. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, oznámení o zahájení územního řízení 
a další úkony v řízení byly v souladu s ust. § 85 odst. 1 stavebního zákona doručeny účastníkům řízení 
uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům 
veřejnou vyhláškou. Stejným způsobem bude doručeno i toto rozhodnutí. 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Této možnosti nikdo 
z účastníků řízení nevyužil. 

Stavební úřad se při svém posuzování žádosti dále zabýval ustanovením § 86 odst. 2 stavebního zákona, 
kdy k žádosti žadatel připojí "doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném 
smlouvou provést stavbu nebo opatření k pozemkům nebo stavbám; tyto doklady se připojují, nelze-li 
tato práva ověřit v katastru nemovitostí". Stavební úřad po ověření v katastru nemovitostí zjistil, že 
žadatel není vlastníkem některých pozemků dotčených stavebním záměrem. Žadatel spolu se žádostí 
v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 stavebního zákona předložil souhlas vlastníků těchto pozemků podle 
§ 184a stavebního zákona. 

Stavební úřad v územním řízení dle ustanovení § 90 stavebního zákona posuzuje, zda je záměr žadatele 
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti 
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, s požadavky 
zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů 
podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení a dotčenými orgány a posoudil, zda je stavební záměr v souladu s požadavky stavebního zákona a 
jeho prováděcích právních předpisů, s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k 
možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 
s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů (předpisů, které stanoví podmínky hygienické, 
protipožární a technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany 
zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu apod.) nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem 
řešení rozporů. 
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Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost i z hledisek péče o životní prostředí a potřeb 
požadovaného opatření v území a jeho důsledků, posoudil, zda vyhovuje obecně technickým požadavkům 
na využívání území, popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární a 
technických zařízení, dopravní, ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského 
půdního fondu, lesního půdního fondu apod. 

Umístění stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo 
provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádná z nich nejsou ve 
vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn soulad těchto stanovisek, ale i žádost o vydání územního rozhodnutí 
tato stanoviska respektuje. 

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: 

Podle ustanovení § 76 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, provádět jejich změny, 
měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

V souladu s ustanovením § 76 odst. 2 stavebního zákona každý, kdo navrhuje vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v ustanovení § 90 a být 
šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně 
plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu známy. Šetrnost k sousedství nespočívá jen v dodržování právních a technických předpisů nebo 
technických norem při přípravě a provádění stavby, ale také ve slušném, seriózním jednání stavebníka 
vůči sousedům. Lze ho také chápat jako morální jednání, které bere v úvahu i potřeby a zájmy druhých 
osob, nikoli pouze stavebníka, ale v tomto případě je právem vynutitelné. Stavební zákon zde vyjádřil 
zásady, z nichž vychází spíše soukromé právo - nikomu neškodit (neminem laedere), zdržet se jednání, 
které by nad míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného. Naplnění obsahu pojmu šetrnost k sousedství 
je proto třeba hledat v každém jednotlivém případě. Například již při přípravě stavby je nutné brát v 
úvahu komplikace, které mohou vzniknout vlastníkům a jiným uživatelům sousedních pozemků a staveb 
v důsledku záboru chodníků nebo jiných pozemních komunikací, tím, že jim může být omezen přístup do 
obchodů, škol, na zastávky MHD, nebo vstupy do vlastních staveb či na pozemky. Stavebník by měl při 
navrhování stavby zvažovat nejen výhodnost řešení ze svého hlediska, ale také nevýhody a problémy, 
které vzniknou sousedům a nestavět na jejich úkor. Touto šetrností k sousedství je myšleno i zachování 
architektonického a urbanistického charakteru prostředí, tedy ochrana hodnot stávající zástavby. Princip 
šetrnosti k sousedství je zmíněn i v ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona, kde se uvádí, že 
stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; přitom musí mít na zřeteli zejména 
ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. 
Dle názoru stavebního úřadu tato ustanovení stavebního zákona navržený záměr respektuje.  

Podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů, tato vyhláška stanoví mimo jiné obecné požadavky pro umisťování staveb na 
pozemcích, ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování 
staveb. 

Podle ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s 
ohledem na souvislosti a charakter území obecným požadavkem takové vymezování pozemků, 
stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a 
hodnotu území. Stavební úřad navržený záměr posoudil v souladu s cíli a úkoly územního plánování a 
dospěl k závěru, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 
stavebního zákona a že umístěním navrhovaného záměru nedojde ke zhoršení kvality prostředí a hodnot 
území. Při posouzení souladu s cíli a úkoly územního plánování stavební úřad vycházel ze závazného 
stanoviska orgánu územního plánování č.j. MmP 57543/2022 ze dne 17.5.2022. 

Podle ustanovení § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se pozemek vždy vymezuje tak, aby svými 
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro 
navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. V daném případě 
navržený záměr tento požadavek splňuje. 

Podle ustanovení § 20 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby 
svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití 
pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.  

Podle ustanovení § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby na 
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něm bylo vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na 
něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních 
komunikací, nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku 
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných, vsakování nebo odvádění srážkových 
vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch.  

Podle ustanovení § 21 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro 
bydlení musejí být umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky možné. 
Navržený záměr tento požadavek splňuje, parkování je navrženo v podzemních podlažích ve stavbě. 

Podle ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavby podle druhu a potřeby umisťují tak, aby 
bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich 
umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární 
techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, 
provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného 
plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí 
připojení splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Záměr byl 
odsouhlasen jednotlivými vlastníky a správci veřejné infrastruktury, byl odsouhlasen dotčeným orgánem 
na úseku požární ochrany i příslušným silničním správním úřadem. 

Podle ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se rozvodná energetická vedení a vedení 
elektronických komunikací v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Navržený záměr tento požadavek 
splňuje. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vzájemné odstupy staveb musí splňovat 
požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 
povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, 
prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. 
Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná 
vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. Záměr byl odsouhlasen jednotlivými vlastníky a 
správci veřejné infrastruktury, byl odsouhlasen dotčeným orgánem na úseku požární ochrany i příslušným 
silničním správním úřadem. 

Při posuzování, zda stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby, stanoveným vyhláškou 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad 
nejdřív zjistil, že podle ustanovení § 1 tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží 
do působnosti obecných stavebních úřadů, kterým je i Magistrát města Pardubic, jak je uvedeno v úvodní 
části tohoto odůvodnění. Stavební úřad posuzoval předloženou žádost z hlediska poměrů v území, a to 
zejména ve vazbě na splnění technických požadavků na stavby stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro územní rozhodnutí. Technická, konstrukční, materiálová a 
dispoziční řešení jednotlivých stavebních objektů budou v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou 
č. 268/2009 Sb. upřesněna v dokumentaci pro stavební povolení. Navržený záměr splňuje požadavky 
dané touto vyhláškou - ustanovení § 5 odst. 2 (odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, 
nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými 
hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření), § 6 (připojení 
staveb na sítě technického vybavení) a další.  

Stavební úřad posuzoval navržený záměr i ve vazbě na přesah požárně nebezpečného prostoru. V § 11 
vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, je pro stanovení požárně 
nebezpečného prostoru odkaz na české technické normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb, kde 
v čl. 10.2.1 poslední odstavec uvádí: "požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici 
stavebního pozemku kromě veřejného prostranství" (např. ulice, náměstí, park, vodní plocha). 
Z předloženého požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že navržené umístění stavby splňuje normativní 
požadavky požární bezpečnosti staveb nutné pro umístění stavby. K předloženému záměru bylo vydáno 
kladné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 

Ve vztahu k výše uvedenému stavební úřad posuzoval, zda záměrem nedojde k narušení pohody bydlení a 
kvality prostředí. 
Záměr je situován do současně zastavěného území, s rozdílným způsobem využití – SMa Smíšené území 
městské, v blízkosti navržené stavby se nacházejí také i objekty užívané k bydlení. Navržená stavba je 
zařazena mezi přípustné využití hlavní, svou velikostí se nestane žádnou výraznou dominantou v lokalitě, 
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bude doplňovat okolní stavby pro bydlení i zkvalitňovat veřejné prostranství. Předmětné území se nachází 
v ochranném pásmu památkové rezervace.  Žadatel předložil v žádosti i vyjádření Krajského úřadu 
Pardubického kraje, odboru kultury, sportu a cestovního ruchu, ve kterém památkový úřad odsouhlasil 
přípravu navržených prací Winternitzových automatických mlýnů.  
Pohoda bydlení, kvalita prostředí - její míra není žádným určitým způsobem měřitelná, a nebo alespoň 
porovnatelná tak, jak vyplývá z ustanovení § 20 odst. 1 (v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s 
ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, 
stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a 
hodnotu území) a § 25 odst. 1 (vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, 
architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, 
státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 
požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí; odstupy musí dále umožňovat 
údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například 
technickou infrastrukturu) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 
znění pozdějších předpisů. V tomto případě, kdy vyhláška nevymezuje přesné měřitelné parametry, je 
nutné vycházet pouze z obecných zásad stavebního zákona a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, 
z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, především ve vztahu 
k ustanovení § 23, § 24, § 25, z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 
především ve vztahu k ustanovení § 8 odst. 1 (stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při 

respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, 

kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a 

tepelná ochrana) a § 10 odst. 1 (stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a 

zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních 

staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména 

následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti 

nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, nepříznivých 

účinků elektromagnetického záření, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, 

nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, nevhodného nakládání s odpady, výskytu vlhkosti 

ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, nedostatečných tepelně 

izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných místností, nevhodných světelně 

technických vlastností), a to v kombinaci se stanovisky dotčených orgánů a posouzeními všech 
urbanistických, hygienických, dopravních a ekologických hledisek (např. předložení dopravních, 
hygienických a podobných studií, znaleckých a odborných posudků atd.). Stavební úřad musí posuzovat 
vztah ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (vlastník se zdrží všeho, co působí, 

že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na 

pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 

užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat; zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného vlastníka 

bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní právní 

důvod), ke stavebnímu zákonu a předpisům týkajícím se navrhování nových staveb v těch jejich 
ustanoveních, jež se dotýkají negativních účinků a vlivů staveb. Jak bylo již uvedeno, mělo by se však 
jednat o míru dopadu takového negativního účinku empirickým způsobem měřitelnou, a nebo alespoň 
porovnatelnou tak, jak vyplývá z výše uvedených ustanovení. 

S ohledem na výše uvedené je potřebné doplnit, že "přípustnou mírou" nebo "mírou přiměřenou daným 
poměrům" je potřebné rozumět míru přípustnou podle právních předpisů, včetně ustanovení § 1013 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy měřitelnou, porovnatelnou. Sama existence těchto vlivů, 
pokud tuto míru nepřekračují, může mít sice nějaký negativní vliv na dané prostředí (v podstatě lze 
konstatovat, že jakákoliv lidská činnost spojená s osidlováním určitého území představuje vždy jakýsi 
negativní dopad na okolí a každá další zástavba představuje určitou míru vzrůstající zátěže pro stávající 
obyvatele), z hlediska posuzujícího orgánu je však takováto obecná, empiricky "nepodchytitelná" míra 
negativního dopadu nepřekračující žádný z platných předpisů, právně nevýznamná. 

Správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení a kvalita životního prostředí 
zajištěna, nemůže ovšem zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem 
života osob, kterých se má stavba dotknout, a jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, podmínkou 
zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho 
plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně 
požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností lokality. 
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Z posouzení všech předložených podkladů (žádost včetně dokumentace, schválený územní plán města 
Pardubic, ohledání na místě samém, stanoviska dotčených orgánů) stavební úřad dospěl k závěru, že 
pohoda bydlení, kvalita prostředí stávající zástavby nebude navrhovanou stavbou narušena. 

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů. 

Soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Záměr respektuje ochranná pásma 
veřejné dopravní a technické infrastruktury, byl odsouhlasen jednotlivými vlastníky a správci veřejné 
infrastruktury, byl odsouhlasen příslušným silničním správním úřadem. 

Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, vydal dne 5.2.2021 pod č.j. 
ÚMOI/70/21/ODŽ/31/KaV-6 rozhodnutí, kterým se povoluje připojení veřejně přístupné účelové 
komunikace v Pardubicích, Palackého tř. z pozemku parc. č. 5170 v k.ú. Pardubice na místní komunikaci 
I. třídy - vozovku pozemek parc. č. 2605/56 v k.ú. Pardubice. Podmínky tohoto rozhodnutí jsou pro 
žadatele závazné. 

Veškeré nové sítě technické infrastruktury jsou navržené ze stávajících sítí nebo do stávajících sítí v širší 
lokalitě, bez dalších požadavků na jejich kapacitní rozšíření. Záměr byl odsouhlasen jednotlivými 
vlastníky a správci veřejné infrastruktury. 

Záměr bude na stávající infrastrukturu a na nově navrženou technickou infrastrukturu napojen novými 
přípojkami. 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 
právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 
účastníků řízení: 

K navrhovanému záměru byla vydána závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů chránících zájmy 
na úseku ochrany životního prostředí, požární ochrany, ochrany veřejného zdraví, ochrany ovzduší a d. 
Stanoviska jsou ve všech případech kladná, případné podmínky z hlediska umístění stavby jsou obsaženy 
ve výrokové části. Žádný z dotčených orgánů nepožádal předem o prodloužení lhůty pro uplatnění 
stanovisek. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny a tím pádem stavebním úřadem ani 
řešeny. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své námitky 
a připomínky. 

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle ustanovení § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou umístěním záměru dotčena. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí, nebude výrobního charakteru, provoz spjatý 
s navrženou stavbou nebude představovat nadlimitní zátěž. Umístěním stavby nedojde ke znečišťování 
ovzduší.  

Stavební úřad dospěl k názoru, že záměr žadatele je v souladu se všemi požadavky uvedenými v 
ustanovení § 90 stavebního zákona, že záměrem nebudou ohroženy sousední pozemky a stavby a že 
umístěním a realizací záměru nemohou být ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo 
zvláštními právními předpisy, že žádosti lze vyhovět.  

Žádost byla doložena (i v průběhu územního řízení) těmito závaznými stanovisky, stanovisky, 
rozhodnutími, souhrnnými vyjádřeními, vyjádřeními a souhlasy: 

- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze 
dne 4.5.2022 č.j. KHSPA 8214/2022/HP-Pce  

- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 6.4.2022 č.j. 
HSPA-804-2/2022 

- vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, ze dne 14.10.2021 č.j. 
OŽP/105388/21/LO  

- závazné stanovisko – odboru životního prostředí, oddělení odpadů a ovzduší ze dne 17.12.2021 
č.j. MmP/128199/2021/FR 

- závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení odpadů a 
ovzduší, ze dne 14.10.2021 č.j. OŽP/105392/21/LO 

- Závazné stanovisko Krajského úřadu pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního 
ruchu ze dne 27.12.2021 pod sp.zn. SpKrÚ 80658/2021 OKSCR OKPP pod č.j. KrÚ – 
94555/2021 OKSCR OKPP 
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- závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, ze dne 17.5.2022 č.j. 

MmP 57543/2022, sp.zn. OHA/17070/2022/Ku 
- vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, 

oddělení ochrany přírody, ze dne 19.6.2019 č.j. KrÚ 47859/2019 
- závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany 

územních zájmů a státního odborného dozoru, ze dne 15.11.2021 sp. zn. 120209/2021-1150-
OÚZ-BR 

- stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice - 
dopravního inspektorátu ze dne 21.10.2021 č.j. KRPE-79134-1/ČJ-2021-170606 , ze dne 
17.3.2023 pod č.j. KRPE -24756-2/ČJ-2023-170606. 

- vyjádření Městského obvodu Pardubice I k územnímu rozhodnutí ze dne 24.2.2022 pod č.j. 
ÚMOI/5227/2021/SEKR/Mt 

- stanovisko Úřadu Městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, k 
projektové dokumentaci ze dne 11.10.2021 č.j. ÚMOI/5231/2021/ODŽ/15/Peš-2  

- rozhodnutí Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, ze dne 
3.1.2022 č.j. UMOI/6090/21/ODŽ/31/Peš-6, kterým se povoluje připojení objektu nabylo právní 
moci dne 11.2.2022 

- stanovisko Úřadu pro civilní letectví ze dne 5.11.2021 č.j. 010983-21-701 
- vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s. k existenci energetického zařízení ze dne 20.8.2022 zn. 

0101795571 
- vyjádření společnosti ČEZ ICT Services, a.s. k existenci komunikačního vedení ze dne 20.8.2022 

zn. 0700593895 
- sdělení společnosti Telco Pro Services, a.s. k existenci komunikačního vedení ze dne 22.8.2022 

zn. 0201456491 
- stanovisko společnosti GasNet, s.r.o. zastoupena GasNet Služby, s.r.o. ze dne 18.10.2022 zn. 

50027056363 
- stanovisko GasNet s.r.o. ze dne  23.11.2022 pod zn. 5002727967 
- stanovisko GasNet  Služby s.r.o. k přeložce plynárenského zařízení ze dne 19.12.2022 pod zn.  

5002737266 
- protokol o zajištění kapacity plynárenského zařízení GasNet s.r.o. ze dne 19.12.2022 pod č. 

protokolu 4000248395, č.stavby 8800109555 
- smlouva o připojení k distribuční soustavě pod č.320090201758 GasNet s.r.o. 
- stanovisko spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 18.7.2022 zn. Jo/2022/v,k/DUR-

921 
- vyjádření společnosti CETIN a.s. ze dne 2.9.2022 č.j. 749759/22  
- Služby města Pardubice a.s. vyjádření ze dne 29.6.2022 pod č. 22271/IO 
- Souhlas vlastníka pozemku MO1-sjezdy ze dne 15.12.2021 pod č.j.  MmP 131912/2021 

Magistrát města Pardubice, odbor majetku a investic, oddělení pozemků a převodu nemovitostí 
- vyjádření společnosti EDERA Group a.s. ze dne 23.8.2022 zn. 336/230822/PC 
- vyjádření společnosti České radiokomunikace a.s. ze dne 24.1.2023 zn. UPTS/OS/324207/2023 
- souhlas vlastníka pozemku p.p.č. 1617/3 k.ú. Pardubice se stavbou Nadace automatické mlýny  
- smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene SJM Mariana Smetanová a Lukáš 

Smetana x GasNet s.r.o. zastoupený GasNet Služby s.r.o. 
- smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 4000246728 ze dne 29.8.2022 
- souhlas  Pardubického kraje jako vlastníka nemovitých věcí se zásahem do  pozemků v jeho 

vlastnictví ze dne 27.1.2013 

 

Stavební úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených 
orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto 
orgány hájí veřejné zájmy. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Základní zásady činnosti správních orgánů stanoví ve svých ustanoveních hlava II. části I. správního řádu, 
konkrétně ustanovení § 2 - § 8. Povinnost postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy 
ukládá stavebnímu úřadu zásada legality zakotvená v ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu, z níž dále 
vychází zásada materiální pravdy zakotvená v ustanovení § 3 téže právní normy, která stanoví povinnost 
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správního orgánu zvolit takový postup, při kterém bude zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými 
v ustanovení § 2 správního řádu. 

V průběhu územního řízení proto postupoval stavební úřad v souladu se zákonem a ostatními právními 
předpisy, které jsou součástí právního řádu; uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu 
byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i 
oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může 
zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán 
dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, 
jakožto i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 
rozdíly. 

Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí stavební úřad určoval v souladu s ustanovením § 50 
správního řádu a s ustanovením § 86 stavebního zákona. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze 
zjištěného stavu věci, o kterém nejsou důvodné pochybnosti.  

Stavební úřad se také řídil Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České 
republiky, zejména ustanovením čl. 4, odst. 1 (povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a 
v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod) a čl. 11 odst. 3 (vlastnictví zavazuje, nesmí 
být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy; jeho výkon 
nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem). 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., EDERA Group a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., 
CETIN a.s., Služby města Pardubic a.s., Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, odbor 
majetku a investic, Mgr. Mariana Smetanová, Ing. arch. Lukáš Smetana, Pardubický kraj, Nadace 
Automatické mlýny 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 
15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, 
stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Magistrátu města Pardubic, stavebního 
úřadu, u něhož se odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady stavební úřad. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
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Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
   "otisk úředního razítka" 
 
 

Marcela Sekyrková 
referent stavebního úřadu 

  
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč byl zaplacen. 
 

Příloha: koordinační situace 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. a) stavebního zákona ( DS): 
Automatické mlýny s.r.o., IDDS: 8aqk8xz 
 sídlo: Čechovo nábřeží č.p. 518, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 -jednatel Ing.arch.Lukáš 
Smetana 
 
účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona (DS): 

Městský obvod Pardubice I., IDDS: 5hpbxbt 
 sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
 
účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, DS): 
 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
 sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g 
 sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
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CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 268/6, 130 00  Praha 3 
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95 
 sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12 
Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, IDDS: ukzbx4z 
 sídlo: Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Mgr. Mariana Smetanová, IDDS: xshxpsk 
 trvalý pobyt: Vožická č.p. 975/11, Praha 4-Kunratice, 148 00  Praha 414 
Ing. arch. Lukáš Smetana, IDDS: gy7xmdw 
 trvalý pobyt: Kotlářská č.p. 890, 395 01  Pacov 
Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11  Pardubice 2 
Nadace Automatické mlýny, IDDS: jm4v9v4 
 sídlo: Mezi Mosty č.p. 436, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
 
účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (veřejná vyhláška):  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 434, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 1631, 1632, 2629, 3906/3, 4896, 
4901, 7327, 8203, 8910, parc. č. 516/1, 519/2, 519/6, 519/16, 541/2, 541/4, 541/8, 541/10, 548, 
558/3, 558/4, 2684/5, 2684/8, 2684/9, 2685/1, 2685/3, 2685/4, 2685/5, 2776/1, 2776/7, 3946, 
4876/1, 4881/1, 4881/2, 4893, 5130, 5156 v katastrálním území Pardubice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Pardubice, Bílé Předměstí č.p. 68, č.p. 67, č.p. 245, č.p. 260, č.p. 66, č.p. 64, č.p. 63, č.p. 61, č.p. 60, 
č.p. 59, č.p. 58, č.p. 468, č.p. 467, č.p. 500, č.p. 1380, č.p. 1901, č.p. 1793 a č.p. 1813,  Pardubice, 
Zelené Předměstí č.p. 1407 

  
dotčené orgány 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, 530 03  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic - OŽP, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: 
ndihp32 
 sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Úřad městského obvodu Pardubice I, IDDS: 5hpbxbt 
 sídlo: U Divadla č.p. 828, 530 02  Pardubice 2 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové 
péče, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11  Pardubice 2 
Ministerstvo obrany ČR - Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Teplého č.p. 1899, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť, IDDS: v8gaaz5 
 sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00  Praha 614 
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