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ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

I. Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a 

§ 169 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal žádost o výjimku z obecných požadavků na 

výstavbu podle § 169 odst. 2 stavebního zákona ve věci výjimky z obecných požadavků na využívání 

území podle § 169 odst. 3 stavebního zákona, kterou dne 28.9.2022 podala společnost Cornales s.r.o., 

IČO 28858085, Klíny 2035, Židenice, 615 00  Brno 15, kterou zastupuje Sinc s.r.o., IČO 28814878, Na 

Spravedlnosti 1533, Pardubice (dále jen "žadatel"), a podle § 51 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů 

z a m í t á 

výjimku z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání 

území, ve znění pozdějších předpisů pro umístění stavby  - Novostavba bytového domu v ulici K 

Višňovce na pozemku parcelní číslo 2506/17 a 2506/1 v k.ú. Pardubice. 

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

jen „správní řád“): 

Cornales s.r.o., Klíny 2035, Židenice, 615 00  Brno 15 

Pavel Mužík, nar. 4.6.1976, Na Příkopech 204, Spojil, 530 02  Pardubice 2 

Odůvodnění: 

Dne 28.9.2022 podal žadatel žádost o výjimku z obecných požadavků na výstavbu ve věci výjimky 

z obecných požadavků na využívání území na výše uvedenou stavbu. Uvedeným dnem bylo zahájeno 

řízení o povolení výjimky. S ohledem na skutečnost, že žádost neposkytovala dostatečný podklad pro 

posouzení navrhované výjimky, stavební úřad dne 26.10.2022 vyzval žadatele k doplnění podané žádosti, 

a to v souladu zejména s ustanovením § 169 odst. 2 stavebního zákona. 

Po doplnění podané žádosti stavební úřad oznámil dne 16.12.2022 zahájení řízení známým účastníkům 

řízení. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení 

uplatnit své námitky. S ohledem na skutečnost, že počet účastníků řízení je větší než 30, vedl stavební 

úřad řízení o povolení výjimky v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu tak, že doručení 

účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu bylo veřejnou vyhláškou. 

V souladu s ustanovením § 169 odst. 1 stavebního zákona právnické osoby, fyzické osoby a příslušné 

orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, 

provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na 

výstavbu stanovené prováděcími předpisy. 

Ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb.  o obecných požadavcích na využívání území stanoví: 

Jsou-li v některé z protilehlých stěn sousedních staveb pro bydlení okna obytných místností, musí být 

odstup staveb roven alespoň výšce vyšší z protilehlých stěn, s výjimkou vzájemných odstupů staveb 

rodinných domů podle odstavce 2. Uvedené odstupy mezi stavbami pro bydlení neplatí pro jednotlivé 

stavby umisťované v prolukách. Obdobně se určují odstupy od staveb nebytových. 
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Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, lze dle § 169 odst. 2 stavebního zákona v jednotlivých 

odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých 

tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana 

zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být 

dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Dle § 169 odst. 3 stavebního zákona o 

výjimce z obecných požadavků na využívání území při stanovení požadavků na vymezování pozemků a 

umisťování staveb na nich rozhoduje stavební přad příslušný rozhodnout ve věci. 

Jak z výše uvedených ustanovení stavebního zákona vyplývá, na povolení výjimky není právní nárok. 

Žadatel je povinen prokázat, že povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a života osob 

a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného 

obecnými požadavky na výstavbu, což znamená, že i když bude povoleno snížení vzdálenosti mezi 

stavbami pro bydlení, musí být dodrženy jiné požadavky na využívání území, ale i obecné požadavky na 

stavby (vyhláška č. 501/2006 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných požadavky na stavby). 

Jednou z podmínek povolení výjimky je skutečnost, že výjimku lze povolit pouze z těch ustanovení 

prováděcího právního předpisu, ze kterých tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje. 

Předmětná výjimka je z ustanovení § 25 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Dle ustanovení § 26 vyhlášky č. 

501/2006 Sb. je za podmínek stanovených v § 169 stavebního zákona možná výjimka mj. z ustanovení § 

25 odst. 2 až 7 této vyhlášky. Tato podmínka je tedy splněna. 

Žadatel svou žádost odůvodnil takto: 

Odstupová vzdálenost navrhovaného BD a budovy č. p, 1095 a č.p, 1485 v ulici K Višňovce 

Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá: 
Jedná se o výjimku ze vzájemného odstupu staveb dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, § 25 odstavec 4. Navrhovaná stavba nesplňuje minimální odstupovou vzdálenost 

rovnou výšce vyšší z protilehlých stěn budov s okny do obytných místností. Odstupová vzdálenost je 

rovna cca 14,2 m, zatímco výška navrhované budovy je 20,6 m a odhadovaná výška stávající protilehlé 

budovy je cca 21 m. 

Odstupová vzdálenost je dle požadavku vyhlášky 21 m, navrhujeme odchylné řešení odstupové 

vzdálenosti 14,2 m za podmínky, že budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, zejména pak 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu (s ohledem na sousední budovy), požadavky na ochranu 

zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, požadavky na denní a umělé osvětlení, větrání 

a vytápění, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím, budou dodrženy zásady bezpečnosti při provádění 

a užívání staveb, úspora energie a tepelná ochrana a další podmínky dle vyhl. č. 268/2009 Sb, o 

technických požadavcích na stavby. Další podmínkou je, že se nezhorší bezpečnost - požárně nebezpečný 

prostor stavby nebude zasahovat do stávajících staveb a stavba nebude umístěna v požárně nebezpečném 

prostoru stávajících staveb. Sousední pozemky nebo stavby nebudou ohroženy. 

Odstupové vzdálenosti jsou zakresleny ve výkresech č. D.1.1.9 a D. 1.1.10, které jsou přílohou této 

žádosti. 

Odůvodnění žádosti o povolení výjimky: 

Povolením výjimky se nezhorší bezpečnost. Požárně nebezpečný prostor navrhované stavby nezasahuje 

do stávajících staveb. Navrhovaná stavba není umístěna v požárně nebezpečném prostoru stávajících 

staveb. 

Povolením výjimky se nezhorší ochrana zdraví a života osob. Budou dodrženy hygienické požadavky pro 

navrhovanou stavbu. Nedojde k výraznému zhoršení hygienických podmínek sousední stavby č. p. 1095 v 

ulici K Višňovce. 

Přílohou této žádosti je také studie zastínění, jejíž předmětem je posouzení zastínění stávající budovy č. p. 

1095 v ulici K Višňovce (na p. č. st. 1989/1) navrhovanou novostavbou bytového domu na p. č. 2506/17 a 

2506/1 v k. ú. Pardubice. Dle studie jsou splněny požadavky na proslunění a činitel denní osvětlenosti 

roviny zasklení oken za předpokladu použití světlé barvy pro fasádu navrhovaného bytového domu s 

minimálním činitelem odrazu světla 0,6. Minimální doba oslunění oken v 1 .NP objektu je 150 minut pro 

výpočet dne 1.3. dle normy ČSN 73 0580-2 - Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných 

budov - základní požadavky, resp. ČSN EN 17 037+A1 - Denní osvětlení budov. Normový požadavek je 

min. 90 minut. Dům č.p. 1485 (p. č. st. 2434/1 v k. ú. Pardubice) nebyl ve studii posouzen, protože vliv 

navrhovaného BD na tento stávající dům je z hlediska zastínění menší než na dům č. p. 1095, dá se tedy 

předpokládat, že sledované parametry budou také vyhovující. 

Jsou splněny požadavky na proslunění a denní osvětlení bytů navrhované novostavby dle vyhl. 268/2009 

Sb. §11 a §13. Plnění požadavků bylo ověřeno v rámci studie zastínění (viz přílohy), výpočet byl 



Č.j. MmP  11657/2023 str. 3 

 
proveden s vlivem stávající zástavby. Pro účely posudku byl vytvořen 3D model v programu 

BuildingDesign, kde byly vymodelována navrhovaná novostavba a okolní stávající objekty. 

Navrhovaná stavba se nachází na konci řadové zástavby. Z jižní strany k navrhovanému objektu přiléhá 

stávající bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Stávající objekt je navržen tak, aby byla zajištěna 

návaznost na výškovou úroveň stávající zástavby. Podlaží jsou pak postupně uskočena, aby byl vliv na 

okolní stávající zástavbu z hlediska denního osvětlení a proslunění co nejmenší. 

Z estetického hlediska považujeme za zásadní zachování výšky stávající zástavby, čímž zároveň dojde ke 

skrytí nyní nevzhledné severní stěny stávajícího bytového domu. Navrhovaná odstupová vzdálenost 14,2 

je stejná jako odstupová vzdálenost stávající zástavby v ulici K Višňovce. 

Odstupová vzdálenost navrhovaného BD a budovy č, p. 689, 588 a 557 v ulicí Jana Palacha 

Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá: 
Jedná se o výjimku ze vzájemného odstupu staveb dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, §25 odstavec 4. Navrhovaná stavba nesplňuje minimální odstupovou vzdálenost rovnou 

výšce vyšší z protilehlých stěn budov s okny do obytných místností. Odstupová vzdálenost je rovna cca 

19,8 m, zatímco výška navrhované budovy je 20,6 m a odhadovaná výška stávající protilehlé budovy je 

cca 12,56 m. 

Odstupová vzdálenost je dle požadavku vyhlášky 20,6 m, navrhujeme odchylné řešení odstupové 

vzdálenosti 19,8 m za podmínky, že budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, zejména pak 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu (s ohledem na sousední budovy), požadavky na ochranu 

zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, požadavky na denní a umělé osvětlení, větrání 

a vytápění, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím, budou dodrženy zásady bezpečnosti při provádění 

a užívání staveb, úspora energie a tepelná ochrana a další podmínky dle vyhl. č. 268/2009 Sb, o 

technických požadavcích na stavby. Další podmínkou je, že se nezhorší bezpečnost - požárně nebezpečný 

prostor stavby nebude zasahovat do stávajících staveb a stavba nebude umístěna v požárně nebezpečném 

prostoru stávajících staveb. Sousední pozemky nebo stavby nebudou ohroženy. 

Odstupové vzdálenosti jsou zakresleny ve výkrese č. D.1.1.11, který jsou přílohou této žádosti. 

Odůvodnění žádosti o povolení výjimky: 

Povolením výjimky se nezhorší bezpečnost. Požárně nebezpečný prostor navrhované stavby nezasahuje 

do stávajících staveb. Navrhovaná stavba není umístěna v požárně nebezpečném prostoru stávajících 

staveb. 

Povolením výjimky se nezhorší ochrana zdraví a života osob. Budou dodrženy hygienické požadavky pro 

navrhovanou stavbu. Nedojde k výraznému zhoršení hygienických podmínek sousedních staveb č. p. 689 

a 588 v ulici Jana Palacha. 

Přílohou této žádosti je také studie zastínění, jejíž předmětem je posouzení zastínění stávajících budov č. 

p. 689 a 588 v ulici Jana Palacha (na p. č. st. 1155 a 1289) navrhovanou novostavbou bytového domu na 

p. č. 2506/17 a 2506/1 v k. ú. Pardubice. Výstavbou navrhovaného objektu nedojde k zásadnímu zhoršení 

proslunění a denního osvětlení, plnění požadavků norem není v případě proslunění ovlivněno, v případě 

činitele denní osvětlenosti jsou podmínky splněny. Proslunění oken na východní straně objektu (do ulice 

Jana Palacha), a tedy proslunění dotčených obytných místností, není splněno ve stávajícím (bez 

navrhovaného BD) ani v novém stavu (s navrhovaným BD). Lze poznamenat, že dojde pouze k mírnému 

zhoršení již nevyhovujícího stávajícího stavu (snížení doby oslunění oken o max 42 minut). Stávající 

objekt č. p.557 (p. č. st. 1054 v k. ú. Pardubice) se nachází jihozápadně od navrhovaného objektu, tedy 

navrhovaný objekt nemá vliv na proslunění a denní osvětlení místností v daném objektu. 

Jsou splněny požadavky na proslunění a denní osvětlení bytů navrhované novostavby dle vyhl. 268/2009 

Sb. §11 a §13. Plnění požadavků bylo ověřeno v rámci studie zastínění (viz přílohy), výpočet byl 

proveden s vlivem stávající zástavby. Pro účely posudku byl vytvořen 3D model v programu 

BuildingDesign, kde byly vymodelována navrhovaná novostavba a okolní stávající objekty. 

Navrhovaná stavba se nachází na konci řadové zástavby. Z jižní strany k navrhovanému objektu přiléhá 

stávající bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Stávající objekt je navržen tak, aby byla zajištěna 

návaznost na výškovou úroveň stávající zástavby. Podlaží jsou pak postupně uskočena, aby byl vliv na 

okolní stávající zástavbu z hlediska denního osvětlení a proslunění co nejmenší. 

Z estetického hlediska považujeme za zásadní zachování výšky stávající zástavby, čímž zároveň dojde ke 

skrytí nyní nevzhledné severní stěny stávajícího bytového domu. Navrhovaná odstupová vzdálenost 19,8 

m je větší než stávající odstupové vzdálenosti stávající zástavby bytových domu v ulici Jana Palacha 

(stávající bytové domy disponují předsazenou hmotou nad chodníkem). 

Odstupová vzdálenost navrhovaného BD a budovy č, p. 1029 a 2437 v ulici K Višňovce 

Popis výjimky, o jejíž povolení se žádá: 
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Jedná se o výjimku ze vzájemného odstupu staveb dle vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na 

využívání území, §25 odstavec 4. Navrhovaná stavba nesplňuje minimální odstupovou vzdálenost rovnou 

výšce vyšší z protilehlých stěn budov s okny do obytných místností. Odstupová vzdálenost je rovna cca 

9,3 m, zatímco výška navrhované budovy je 20,6 m a odhadovaná výška stávající protilehlé budovy je cca 

9 m. 

Odstupová vzdálenost je dle požadavku vyhlášky 20,6 m, navrhujeme odchylné řešení odstupové 

vzdálenosti 9,3 m za podmínky, že budou dodrženy obecné požadavky na výstavbu, zejména pak 

požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu (s ohledem na sousední budovy), požadavky na ochranu 

zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, požadavky na denní a umělé osvětlení, větrání 

a vytápění, proslunění, ochrana proti hluku a vibracím, budou dodrženy zásady bezpečnosti při provádění 

a užívání staveb, úspora energie a tepelná ochrana a další podmínky dle vyhl. č. 268/2009 Sb, o 

technických požadavcích na stavby. Další podmínkou je, že se nezhorší bezpečnost - požárně nebezpečný 

prostor stavby nebude zasahovat do stávajících staveb a stavba nebude umístěna v požárně nebezpečném 

prostoru stávajících staveb. Sousední pozemky nebo stavby nebudou ohroženy. 

Odstupové vzdálenosti jsou zakresleny ve výkrese č. D.1.1.11, který jsou přílohou této žádosti. 

Odůvodnění žádosti o povolení výjimky: 

Povolením výjimky se nezhorší bezpečnost. Požárně nebezpečný prostor navrhované stavby nezasahuje 

do stávajících staveb. Navrhovaná stavba není umístěna v požárně nebezpečném prostoru stávajících 

staveb. 

Povolením výjimky se nezhorší ochrana zdraví a života osob. Budou dodrženy hygienické požadavky pro 

navrhovanou stavbu. Nedojde ke zhoršení hygienických podmínek sousední stavby č. p. 1029 v ulici K 

Višňovce. 

Přílohou této žádosti je také studie zastínění, jejíž předmětem je posouzení zastínění stávajících budovy č. 

p. 1029 v ulici K Višňovce (na p. č. st. 1902/1) navrhovanou novostavbou bytového domu na p. č. 

2506/17 a 2506/1 v k. ú. Pardubice. Objekt řadového RD č. p. 1029 v ulici k Višňovce nebude z hlediska 

proslunění a činitele denní osvětlenosti výstavbou novostavby bytového domu nijak ovlivněn. Západní 

fasáda směřující k navrhovanému objektu BD je bez oken. Stejně tak nebude ovlivněn ani vedlejší řadový 

dům č. p. 2437 (p.č. st. 5395/3 v k. ú. Pardubice). 

Jsou splněny požadavky na proslunění a denní osvětlení bytů navrhované novostavby dle vyhl. 268/2009 

Sb. §11 a §13. Plnění požadavků bylo ověřeno v rámci studie zastínění (viz přílohy), výpočet byl 

proveden s vlivem stávající zástavby. Pro účely posudku byl vytvořen 3D model v programu 

BuildingDesign, kde byly vymodelována navrhovaná novostavba a okolní stávající objekty. 

Navrhovaná stavba ne nachází na konci řadové zástavby. Z jižní strany k navrhovanému objektu přiléhá 

stávající bytový dům o 6 nadzemních podlažích. Stávající objekt je navržen tak, aby byla zajištěna 

návaznost na výškovou úroveň stávající zástavby. Podlaží jsou pak postupně uskočena, aby byl vliv na 

okolní stávající zástavbu z hlediska denního osvětlení a proslunění co nejmenší. 

Z estetického hlediska považujeme za zásadní zachování výšky stávající zástavby, čímž zároveň dojde ke 

skrytí nyní nevzhledné severní stěny stávajícího bytového domu. 

Konec odůvodnění žadatele. 

 

Stavební úřad podanou žádost posoudil, včetně příloh. Stavební úřad je dle § 2 odst. 1 správního řádu 

povinen postupovat při své činnosti v souladu se zákony a ostatními právními předpisy. Dle § 2 odst. 4 

správního řádu je povinen dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo 

okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných 

případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

 

Dle § 169 odst. 1 stavebního zákona jsou právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné 

správy povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a 

odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené 

prováděcími právními předpisy. 

Výjimku z obecných požadavků na výstavbu, lze dle § 169 odst. 2 stavebního zákona v jednotlivých 

odůvodněných případech povolit pouze z těch ustanovení prováděcího právního předpisu, ze kterých 

tento předpis povolení výjimky výslovně umožňuje, a jen pokud se tím neohrozí bezpečnost, ochrana 

zdraví a života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být 

dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu.  

Jak z výše uvedených ustanovení stavebního zákona vyplývá, na povolení výjimky není právní 

nárok. Žadatel je povinen prokázat, že povolením výjimky se neohrozí bezpečnost, ochrana zdraví a 
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života osob a sousední pozemky nebo stavby. Řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu 

sledovaného obecnými požadavky na výstavbu, což znamená, že i když bude povoleno snížení 

vzdálenosti mezi stavbami pro bydlení, musí být dodrženy jiné požadavky na využívání území, ale i 

obecné požadavky na stavby (vyhláška č. 501/2006 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných 

požadavky na stavby). 

Stavební úřad došel k závěru, že žadatel doložením podkladů k žádosti neprokázal, že povolením výjimky 

nejsou ohroženy sousední stavby a ochrana zdraví vlastníků těchto sousedních staveb a dále neprokázal, 

že povolením výjimky bude dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na stavby. K těmto 

závěrům došel stavební úřad na základě těchto podkladů: 

Studie zastínění zpracovaná Ing. Jaroslavem Dvořákem v únoru 2022, kde je na straně 13 v části A.8 

posouzení objektů v ulici Jana Palacha čp. 689 a 588 na stp. 1155 a 1289 v k.ú. Pardubice, ze kterého 

vyplývá: 
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Z tabulky č. 6 je zřejmé, že čtyři okna ve 2.NP domu čp. 689 v ul. Jana Palacha v Pardubicích, která jsou 

okny ze tří obytných místností, jsou nyní osluněna minimálně, a to v rozmezí 7 – 42 minut, dle ČSN 

734301 Obytné budovy a ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov s tím, že požadavky normy jsou splněny 

při nejnižší době oslunění 90 minut. Je zřejmé, že tato okna již za současné situace nejsou osluněna 

v souladu s požadavky normy. Po vybudování záměru Novostavby bytového domu by oslunění těchto tří 

obytných místností kleslo na nulu, tedy oslunění by bylo nula minut oproti současnému stavu 7-42 minut. 

V předmětné Studii zastínění její zpracovatel uvádí, že snížení oslunění ze 7-42 minut na 0 minut v době 

stanovené normovými požadavky je mírným zhoršením již nyní nevyhovujícího požadavku normy. Dále 

uvádí, že vzhledem k nevyhovujícímu proslunění východních oken se předpokládá umístění alespoň 

některých obytných místností bytu na straně západní, která záměrem není ovlivněna, záměrem tedy není 

ovlivněno ani plnění požadavků na proslunění těchto bytů. 

Toto tvrzení zpracovatele Studie zastínění však není ničím podloženo. Stavební úřad z podkladů archivu 

stavebního úřadu pro čp. 689, část obce Zelené Předměstí zjistil, že ve 2.NP domu čp. 689 se nachází dvě 

bytové jednotky 2+1 a 1+1, které mají ve východní části tři pokoje a v západní části kuchyně, které jsou 

však bez přímého oslunění. Oslunění je přes pavlače.  

 

S ohledem na skutečnost, že řešením podle povolené výjimky musí být dosaženo účelu sledovaného 

obecnými požadavky na výstavbu, což znamená, že i když bude povoleno snížení vzdálenosti mezi 

stavbami pro bydlení, musí být dodrženy jiné požadavky na využívání území, ale i obecné požadavky na 

stavby (vyhláška č. 501/2006 Sb. a vyhláška č. 268/2009 Sb. o obecných požadavky na stavby), mezi 

které náleží i zajištění oslunění bytů dle § 25 odst. 1 vyhl.č. 501/2006 Sb., které stanoví, že 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. 

Kvalitou prostředí se rozumí i pohoda bydlení. Stavební úřad s odkazem na výše uvedená ustanovení 

stavebního zákona a prováděcích právních předpisů je přesvědčen o tom, že není možné podané žádosti 

vyhovět, když navrhovanou stavbou dojde ke snížení oslunění stávajících obytných místností v rozsahu, 

jak je uvedeno v tabulce 6 výše, a pokud se tím zhorší stávající kvalita prostředí, čímž je rozuměno i 

pohoda bydlení v okolních stavbách. S odkazem na rozsudek 15Ca 154/2009 Krajského soudu v Ústí nad 

Labem: 

„V ustanovení § 25 odst. 1 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecně technických požadavcích na využívání území, 

je mimo jiné uvedeno, že vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky na zachování kvality 

prostředí. Pojem kvalita prostředí nahradil pojem pohody bydlení obsažený v právní úpravě za účinnosti 

zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Nové stavebně-technické předpisy již pojem 

pohody bydlení nepoužívají. Dle názoru soudu však pojem kvalita prostředí obsahově naplňuje kritéria 

dříve používaného pojmu pohoda bydlení a je tedy možné stávající judikaturu vztahující se k pojmu 

pohoda bydlení plně aplikovat i na pojem kvalita prostředí. Pojmem pohoda bydlení se Nejvyšší správní 

soud zabýval v rozsudku ze dne 2.2.2006, č.j. 2 As 44/2005-116, publikovaném pod č. 850/2006 Sbírky 

rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ve kterém uvedl, že „z objektivistického úhlu pohledu lze 

„pohodou bydlení“ rozumět souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé a 

vhodné pro všechny kategorie uživatelů, resp. aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného bydlení; 

pohoda bydlení je v tomto pojetí dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí např. 

nízkou hladivou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací aj.), čistotou ovzduší, 

přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod.; pro zabezpečení 

pohody bydlení se pak zkoumá intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně 

existující souhrn činitelů a vlivů, které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných 

souvislostech. Nejvyšší správní soud (…) nicméně podotýká, že správní orgán při posuzování, zda je v 

konkrétním případě pohoda bydlení zajištěna, nemůže zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních 

hledisek daných způsobem života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, 

dotýkat; 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 dané lokality.“ Jak vyplývá z 

uvedené definice, pojem pohoda bydlení a tedy i pojem kvalita prostředí zahrnují celou řadu činitelů. Je 

jednoznačné, že zachování kvality prostředí je jedním z územně technických požadavků stavebního 
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zákona (resp. vyhlášky č. 501/2006 Sb.). Uvedená judikatura dle soudu rovněž naznačuje rozsah, v jakém 

se stavební úřady v rámci stavebního řízení mají otázkou zachování kvality prostředí zabývat.“ 

Z výše uvedeného právního názoru soudu, se kterým se stavební úřad plně ztotožňuje vyplývá, že kvalita 

prostředí je jedním ze zákonných činitelů, který musí být při rozhodování na úseku stavebního řádu 

respektován a dodržen. Pokud se oslunění obytných místností sousedních nemovitostí sníží na nulu, tedy 

na nula minut pro stanovený den dle normy, nelze toto považovat za zachování kvality prostředí v místě 

stavby tak, jak je stanoveno v § 25 odst. 1 vyhl.č. 501/2006 Sb., které řeší vzájemné odstupy staveb. 

Dále stavební úřad uvádí, že na povolení výjimky není právní nárok a povolením výjimky musí být 

dosaženo účelu sledovaného obecnými požadavky na výstavbu. Stavební úřad je i orgánem, který má 

žadatele a stavebníky vést k tomu, aby byly zákony dodržovány a hlavně respektovány. Pokud tedy lze 

provést úpravu navrhované stavby, jedná se totiž o nový záměr stavby, stavební úřad tedy nevydá kladné 

povolení výjimky, neboť žadatel stavební úřad nepřesvědčil o tom, že neexistuje jiné řešení, tudíž by bylo 

povolení výjimky přípustné, a to při dodržení účelu sledovaného obecnými požadavky na stavby. 

 

Je-li v souladu s požadavky § 3 zjištěna skutečnost, která znemožňuje žádosti vyhovět, neprovádí správní 

orgán další dokazování a žádost zamítne (§ 51 odst. 3 správního řádu). Stavební úřad při přezkoumání 

žádosti dospěl k závěru, že předložené žádosti nelze vyhovět, což výše odůvodnil a žádost zamítl. 

 

Okruh účastníků řízení stavební úřad vymezil dle § 27 správního řádu na žadatele; vlastníka předmětných 

pozemků a dále na vlastníky sousedních pozemků a staveb, kteří mohou být vydáním povolení výjimky 

přímo dotčeni na svých právech nebo povinnostech. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků (víc jak 30 dle § 144 odst. 1 

správního řádu, byly všechny písemnosti doručovány účastníkům řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu 

veřejnou vyhláškou. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Van Tuyen Tran, Thi Oanh Tran, Romana Bartůňková, Ing. Jana Ševčíková, Aleš Dryml, Martin 

Křemenák, Vojtěch Csefalvay, Ing. Ondřej Daněk, Bc. Andrea Daněk, Zdeněk Doležal, Irena Doležalová,  

Aneta Dostálová, Michal Hajný, Bc. Pavel Hvězda, Darina Kopečná, Stanislav Kopečný, Ing. Petr 

Lichnovský, Ing. Vladimíra Lichnovská, Ing. Martin Mikan, Ing. Zbyněk Ondroušek, Dip.Um., Zdeněk 

Puš, Ing. Vlastimil Ročeň, Jaroslava Šimková, Hana Štorková, Jan Tobolka, Lenka Tobolková, Jan 

Tobolka, Ing. Jiří Urban, Romana Urbanová, Dominik Vejvara, Jindřich Zdražil, Dr., Ph.D., Bc. Helena 

Zdražilová, Luděk Šedivák 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a 

stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

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. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 

výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 

 

 

 

Zita Petrusová 

referent stavebního úřadu 

  

 

 

Toto rozhodnutí bude vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Pardubic 

www.pardubice.eu  

 

 

http://www.pardubice.eu/
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Obdrží: 

Účastníci dle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky) 

Sinc s.r.o., IDDS: zxxyp9s 

 sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 1533, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

 zastoupení pro: Cornales s.r.o., Klíny 2035, Židenice, 615 00  Brno 15 

Ing. Pavel Mužík, Na Příkopech č.p. 204, Spojil, 530 02  Pardubice 2 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu (doručení veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 správního 

řádu) 

Van Tuyen Tran, Mattioliho č.p. 3274/1, Praha 10-Záběhlice, 106 00  Praha 106 

Thi Oanh Tran, IDDS: wx2q49w 

 trvalý pobyt: náměstí T. G. Masaryka č.p. 27, 534 01  Holice v Čechách 

Romana Bartůňková, IDDS: 3rrnq73 

 trvalý pobyt: Jana Palacha č.p. 588, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Ing. Jana Ševčíková, Jana Zajíce č.p. 864, Studánka, 530 12  Pardubice 12 

Aleš Dryml, IDDS: undmgfp 

 trvalý pobyt: Rybitevská č.p. 675, Rosice, 533 51  Pardubice 17 

Martin Křemenák, IDDS: kim8a3m 

 trvalý pobyt: K Višňovce č.p. 1029, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Vojtěch Csefalvay, Senohrabská č.p. 145, Mirošovice, 251 66  Senohraby 

Ing. Ondřej Daněk, IDDS: 83ef34v 

 trvalý pobyt: Krakovany č.p. 275, 281 27  Krakovany v Čechách 

Bc. Andrea Daněk, IDDS: 6jhf6x4 

 trvalý pobyt: Krakovany č.p. 275, 281 27  Krakovany v Čechách 

Zdeněk Doležal, K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Irena Doležalová, K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Aneta Dostálová, K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Michal Hajný, K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Bc. Pavel Hvězda, Rohoznice č.p. 47, 533 41  Lázně Bohdaneč 

Darina Kopečná, Gorkého č.p. 2222, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Stanislav Kopečný, Gorkého č.p. 2222, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Ing. Petr Lichnovský, Urbanice č.p. 34, 535 01  Přelouč 

Ing. Vladimíra Lichnovská, Urbanice č.p. 34, 535 01  Přelouč 

Ing. Martin Mikan, IDDS: ms39ypn 

 trvalý pobyt: Na Klárce č.p. 411, Nemošice, 530 03  Pardubice 3 

Ing. Zbyněk Ondroušek, Dip.Um., IDDS: bbsvufk 

 trvalý pobyt: K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Zdeněk Puš, K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Ing. Vlastimil Ročeň, Podlažice č.p. 93, 538 51  Chrast u Chrudimě 

Jaroslava Šimková, nábřeží Závodu míru č.p. 1822, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Hana Štorková, Kámen č.p. 60, 582 42  Kámen u Habrů 

Jan Tobolka, K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Lenka Tobolková, K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Jan Tobolka, K Višňovce č.p. 1095, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Ing. Jiří Urban, IDDS: une9vb8 

 trvalý pobyt: U Valchy č.p. 506, Chrudim III, 537 03  Chrudim 3 

Romana Urbanová, IDDS: 5y8d45d 

 trvalý pobyt: U Valchy č.p. 506, Chrudim III, 537 03  Chrudim 3 

Dominik Vejvara, Kbelnice č.p. 6, 506 01  Jičín 1 

Jindřich Zdražil, Dr., Ph.D., Foersterova č.p. 655, 535 01  Přelouč 

Bc. Helena Zdražilová, Foersterova č.p. 655, 535 01  Přelouč 

Luděk Šedivák, K Višňovce č.p. 1485, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

 


