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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

ROZHODNUTÍ 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství (dále jen 
„odvolací orgán“), jako správní orgán věcně a místně příslušný podle ust. § 11 odst.1 písm.b) a ust. § 89 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 178 správního 
řádu a ust. § 67 odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle 
ust. § 40 odst. 3 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl podle ust. § 90 odst. 1 písm. b), správního řádu ve věci odvolání účastníka 
řízení Miloše Holečka, bytem Na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice, proti rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, 
odboru dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, (dále jen „správní orgán I. stupně) ze dne 3. 5. 2021 
pod č.j.OD6.5/82590/21/Mc, D51/20, kterým byla povolena stavby „Cyklistická stezka Trnová – Fáblovka-Dubina, podél 
SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“, takto: 

Rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy, ze dne 
3. 5. 2021 pod č.j.OD6.5/82590/21/Mc, D51/20 se  

ruší 

a věc se vrací tomuto orgánu k novému projednání.  

Účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního 
zákona a správní orgán I. stupně je určil následovně (účastníci jsou převzati z důvodu celistvosti řízení):  

Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, IČ 002744046, 
zastoupeno spol. Valbek, spol. s. r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 46001 Liberec. 
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice 
FINAL TECH spol. s. r. o., se sídlem Hradecká 585, 53009 Pardubice 
Obec Staré hradiště, se sídlem Ohrazenická 155, 53352 Staré Hradiště 
ZEAS, a.s., se sídlem Brozanská 490, 53352 Staré Hradiště 
Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 15800 Praha 
Fáblovka reality s.r.o., se sídlem Fáblovka 568, 53352 Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 
Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 
Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 53353 Pardubice 
Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla č.p. 828, 53002 Pardubice 2, IČ: 00274046 
Městský obvod Pardubice II, se sídlem Chemiků č.p. 128, 53009 Pardubice 9, IČ: 00274046 
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Městský obvod Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce č.p. 983, 53012 Pardubice 12, IČ: 00274046 
Městský obvod Pardubice VII, , generála Svobody č.p. 198, 53351 Pardubice IČ: 00274046 
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035 
CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 19000 Praha, IČ: 04084063 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., se sídlem Teplého 2014, 53002 Pardubice, IČ: 60108631 
Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 53002 Pardubice 
České Radiokomunikace a. s., se sídlem Skokanská 2117/1, 16900 Praha, IČ: 24738875 
UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 14000 Praha (Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem Náměstí 
Junkových 2, 15500 Praha) 
EDERA Group a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 53002 Pardubice 
Elektrárny Opatovice a. s., se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, 53213 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621  
T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha, IČ: 64949681 
Hronková Milena, bytem Formánkova 431/12, 50011 Hradec Králové 
Štorek Jan, bytem Na pěšinách 68/12, 18200 Praha 
Benda František, bytem 28. října 549, 53401 Holice 
Benda Jiří, bytem U Pošty 14, 53851 Chrast 
Bendová Anna, bytem U Pošty 14, 53851 Chrast 
Liska Jaroslav, bytem Bratranců Veverkových 2559, 53002 Pardubice 
Liska Richard Ing., bytem Psohlavců 1499/55, 14700 Praha 
Procházka Filip, bytem Rokycanova 2152, 53002 Pardubice 
Procházka Jiří Ing., bytem K Rybníčkům 270, 29306 Bradlec 
Procházka Stanislav, bytem Hradiště na Písku 56, 53352 Staré Hradiště 
Švábová Hana, bytem Lidická 373, 53009 Pardubice 
Synek Pavel, bytem Kunětická 27, 53009 Pardubice 
Beránek František, bytem Čs. Armády 2066, 53002 Pardubice 
Kalhous Milan, bytem čp. 1, 53304 Újezd u Sezemic 
Kalous Pavel, bytem Brožíkova 435, 53009 Pardubice 
Takáčová Blanka, bytem č. ev. 105, 53304 Kunětice 
Jošt Jan Ing., bytem Sladkovského 433, 53002 Pardubice 
Růžička Milan, bytem Boženy Vikové Kunětické 2570, 53002 Pardubice 
Růžička Petr MUDr., bytem Přímětická 1189/14, 14000 Praha 
Remsa Vlastimil, bytem čp. 96, 53002 Jezbořice 
Bartoněk Milan Ing., bytem Brožíkova 426, 53009 Pardubice 
Koreček Vladimír, bytem Skála 44, 50801 Boháňka  
Hanischová Zdenka, bytem U Pergamenky 1171/8, 17000 Praha 
Holmanová Marie, bytem Lexova 2253, 53002 Pardubice 
Holeček Miloš, bytem Na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice 
Vinklerová Miroslava, bytem Hrádek 50, 53345 Srch 
Bořek Josef, bytem Na Vrškách 57, 53009 Pardubice 
Brandejský Milan, bytem Bohdanečská 8, 53009 Pardubice 
Macas – Schneider Josef František, bytem Pardubice 1, 53002 Pardubice 
 
Odůvodnění: 
Odvolací orgán po úvodním posouzení a zjištění, že odvolání bylo podáno u příslušného správního orgánu, v zákonné 
lhůtě a učiněno osobou k tomu oprávněnou (účastníkem řízení), přezkoumal výše uvedené napadené rozhodnutí 
a řízení, které mu předcházelo, podle ust. § 89 odst. 2 správního řádu, z hlediska souladu s právními předpisy, správnost 
rozhodnutí přezkoumal v rozsahu námitek a s přihlédnutím k veřejnému zájmu. Za tímto účelem se podrobně seznámil 
s dostupným spisovým materiálem, který se věci týká. 
 
Vydání napadeného rozhodnutí správního orgánu I. stupně předcházely následující skutečnosti: 
Stavebník Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice, zastoupen na základě plné 
moci společností Valbek, spol. s. r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 46001 Liberec, podal dne 14. 8. 2020 u Magistrátu 
města Pardubic, odboru dopravy, speciální stavební úřad žádost o povolení stavby „Cyklistická stezka Trnová – 
Fáblovka-Dubina, podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“.  

 



 

 
 

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  *  Ústředna: +420 466 026 111  *  Fax: +420 466 026 220 
Internet: www.pardubickykraj.cz  *  e-mail: posta@pardubickykraj.cz  * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod. 

Stavba je tvořena stavebními objekty  
SO 131 Cyklostezka 1, ul. Poděbradská – Hradecká 
SO 132 Cyklostezka 2, ul. Hradecká – polní cesta u Labe 
SO 133 Cyklostezka 3, přes slepé rameno Labe a řeku Labe 
SO 134 Cyklostezka 4, Labe – okružní křižovatka na Dubině 
SO 135 Přeložka komunikace podél toku Halda 
SO 231 Podchod u Baumaxu 
SO 232 Lávka přes Brozanský odpad 
SO 234 Lávka přes Spojilský odpad 
SO 851 Vegetační úpravy 
 
Dnem podání žádosti tj. 14. 8. 2020 bylo zahájeno stavební řízení.  

Dne 23. 9. 2020 obdržel správní orgán I. stupně od společnosti Valbek, spol. s. r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 46001 
Liberec doplnění žádosti o vydání stavebního povolení. Doplnění žádosti předcházela telefonická domluva viz. 
předmětné doplnění. 

Písemností ze dne 29. 9. 2020, pod č. j. OD6.1/82590/20/Mc D 51/20 oznámil správní orgán I. stupně všem jemu 
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení ve věci stavby „Cyklistická stezka Trnová – 
Fáblovka-Dubina, podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“. 

Dne 5. 10. 2020 se dostavil k nahlížení do spisu účastník řízení Miloš Holeček, bytem Na Ležánkách 1922, 53003 
Pardubice. Do záznamu bylo uvedeno: Jako vlastník a spoluvlastník nesouhlasím se zahájením stavebního řízení, jelikož 
nejsou dořešeny sjezdy na okolní pozemky, odvod dešťových vod, ani není dořešeno ostatní vlastnictví pozemků, které 
nejsou v majetku M. Pardubic. 

Dne 5. 10. 2020 se dostavil k nahlížení do spisu účastník řízení Milan Brandejský, bytem Bohdanečská 8, 53009 
Pardubice. Do záznamu bylo uvedeno: Po nahlédnutí do spisu podáme písemné vyjádření! Do 10 dnů! 

Dne 6. 10. 2020 obdržel správní orgán I. stupně žádost o zařazení spolku „Za přírodní park na Špici“ jako účastníka řízení 
vedeném Magistrátem města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky 12, 530 02 Pardubice pod č. j. 
OD6.1./82590/20/Mc D 51/20 (doslovná citace názvu žádosti, poznámka odvolacího orgánu). Spolek uvedl, že má jako 
hlavní činnost ochranu přírody a krajiny. Spolek avizoval, že se vyjádří k oznámení o zahájení stavebního řízení 
samostatným podáním.  

Dne 9. 10. 2020 obdržel správní orgán I. stupně námitky účastníka řízení Milana Brandejského, bytem Bohdanečská 8, 
53009 Pardubice k oznámení o zahájení stavebního řízení, ze dne 29. 9. 2020. Předmětem námitek je vedení trasy 
zakreslené cyklostezky na pozemku podatele. Byl vznesen požadavek na dodržení předjednaných změn se společností 
Valbek, spol. s. r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 46001 Liberec. 

Dne 9. 10. 2020 obdržel správní orgán I. stupně námitky účastníka řízení Mgr. Jana Štorka, bytem Na Pěšinách 68/12, 
18200 Praha. Námitky směřovaly do několika bodů oznámení a samotné projektové dokumentace.  

Dne 12. 10. 2020 obdržel správní orgán I. stupně námitky účastníka řízení Miloše Holečeka, bytem Na Ležánkách 1922, 
53003 Pardubice. Námitky svým obsahem kopírují námitky odvolací.  

Dne 12. 10. 2020 obdržel správní orgán I. stupně námitky spolku „Za přírodní park Na Špici“. Námitky svým smyslem 
kopírují námitky účastníka řízení Miloše Holečka, bytem Na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice (který je předsedou 
spolku) a následné námitky odvolací. 

Dne 4. 12. 2020, pod č. j. OD6.2/82590/20/Mc D 51/20 předložil správní orgán I. stupně námitku systémové podjatosti 
na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 
Pardubice. Námitka systémové podjatosti byla vznesena ve výčtu námitek účastníka řízení Miloše Holečka, bytem Na 
Ležánkách 1922, 53003 Pardubice do oznámení o zahájení správního řízení ze dne 29. 9. 2020, pod č. j. 
OD6.1/82590/20/Mc D 51/20, na stavbu „Cyklistická stezka Trnová – Fáblovka-Dubina, podél SV obchvatu, související 
stavba I/36 Pardubice“. 

Dne 18. 11. 2020 správní orgán I. stupně řízení usnesením pod č. j. OD6.3/882590/20/Mc D51/20 přerušil do doby 
vyřešení systémové podjatosti, která je namítána ve výčtu námitek účastníka řízení Miloše Holečeka, bytem Na 
Ležánkách 1922, 53003 Pardubice do oznámení o zahájení správního řízení ze dne 29. 9. 2020, pod č. j. 
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OD6.1/82590/20/Mc D 51/20, na stavbu „Cyklistická stezka Trnová – Fáblovka-Dubina, podél SV obchvatu, související 
stavba I/36 Pardubice“.  

Dne 18. 2. 2020 správní orgán I. stupně obdržel usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy 
a silničního hospodářství, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 pod č. j. KrÚ 88457/2020, které obsahuje následující: 
Úřední osoby Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí ve věci ve 
správním řízení vedeném Magistrátem města Pardubic, odborem dopravy, se sídlem nám. Republiky 12, 53002 
Pardubice, pod č. j. OD6.1/82590/20/Mc D 51/20 „Cyklistická stezka Trnová – Fáblovka-Dubina, podél SV obchvatu, 
související stavba I/36 Pardubice“ 

Dne 22. 3. 2021 pod č. j. OD6.4/82590/21/Mc D51/20 správní orgán I. stupně oznámil všem účastníkům řízení 
a dotčeným orgánům pokračování stavebního řízení na stavbu „Cyklistická stezka Trnová – Fáblovka-Dubina, podél SV 
obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“. 

Dne 3. 5. 2021 pod č.j.OD6.5/82590/21/Mc, D51/20, bylo vydáno stavební povolení na stavbu „Cyklistická stezka 
Trnová – Fáblovka-Dubina, podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“. Správní orgán se ve stavebním 
povolení podrobně vypořádal s předoženými námitkami účastníků řízení a povolil stavbu v rozsahu uvedeném v žádosti 
a v souladu s předloženou projektovou dokumentací. Správní orgán se na straně 12 rozhodnutí vypořádal s námitkami 
p. Milana Brandejského, bytem Bohdanečská 8, 53009 Pardubice. Na základě vyjádření projektanta správní orgán I. 
Stupně uvážil, že námitky Milana Brandejského nejsou relevantní a že k nim nepřihlédne. Na straně 13 rozhodnutí 
správní orgán vypořádal námitky Mgr. Jana Štorka, bytem Na Pěšinách 68/12, 18200 Praha a po stanovisku projektanta 
došel k závěru k vysloveným námitkám dále nepřihlížet. Na straně 14 rozhodnutí se správní orgán I. Stupně vypořádal 
s námitkami spolku „Za přírodní park Na Špici“. Dále se správní orgán I. stupně obsáhle zabýval námitkami účastníka 
řízení Miloše Holečka, bytem Na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice. Odvolací orgán konstatuje, že námitky jsou z velké 
části obsahově totožné s námitkami, které účastník uvedl v odvolání. Odvolací orgán zde nebude z důvodu přehlednosti 
rozhodnutí uvádět veškerý sumář těchto námitek a jejich odůvodnění správním orgánem I. stupně.  

Dne 10. 5. 2021 se dostavil k nahlížení do spisu účastník řízení Miloš Holeček, bytem Na Ležánkách 1922, 53003 
Pardubice. Účastník si dle záznamu pořídil fotoaparátem „nepočítaně“ (doslovná citace) kopií dokumentů ze správního 
spisu.  

Dne 19. 5. 2021 obdržel správní orgán I. stupně odvolání proti stavebnímu povolení na stavbu „Cyklistická stezka 
Trnová – Fáblovka-Dubina, podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“ od účastníka řízení Miloše Holečka, 
bytem Na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice.  

Odvolatel ve svém odvolání uvádí následující body odvolání (doslovná citace):  

I. 

Jako účastník řízení jsem obdržel cestou veřejné vyhlášky „Stavební povolení“ vedené Magistrátem města Pardubic, 
odborem dopravy, nám. Republiky 12, 53002 Pardubice vedené pod č. j. OD6.5/82590/21/Mc D 51/20 (dále také jen 
„stavební povolení“ a „Odbor dopravy“).  

Dne 3. května 2021 Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad povolil stavbu „Cyklistická stezka 
Trnová – Fáblovka-Dubina, podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“. 

Oproti stavebnímu povolení podávám v řádné lhůtě odvolání. 

Odvolání podávám do celého výroku rozhodnutí i odůvodnění, resp. Do celé další části textu „stavebního povolení“. 

Odůvodnění odvolání uvádím níže. 

Vyhrazuji si právo odvolání doplnit z důvodu krátkosti času na odvolání a z důvodu nepřehlednosti a zmatečnosti 
stavebního povolení.  

II. 

Moje postavení účastníka řízení zakládá skutečnost, že jsem spoluvlastníkem pozemků v rozsahu ideální 1/3 pozemků, 
které byly označena jako p.p.č. 1455/46, p.p.č. 1542, p.p.č. 1569/1, vše v k.ú. Pardubice, uvedených na LV 51 a nyní jsem 
spoluvlastníkem ideální 1/3 pozemků označených nově jako 5208/3 a 1542, vše v k. ú. Pardubice.  
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III.  

Podávám odvolání proti napadenému „Stavebnímu povolení“ z důvodu, že Odbor dopravy stanovil, že stavbu lze užívat 
pouze na základě kolaudačního souhlasu. Toto rozhodnutí je chybné. Takto rozsáhlou stavbu nelze užívat pouze na 
kolaudační souhlas, který je svými podmínkami zcela nedostačující. 

IV. 

Tímto rozhodnutím současně napadám všechna závazná stanoviska dotčených orgánů, neboť byla vydána na základě 
územního rozhodnutí, o kterém se důvodně domnívám, že není platné. 

V.  

Tímto rozhodnutím současně výslovně napadám tato stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů: 

1. Stanovisko Povodí Labe ze dne 17. 7. 2020 
Napadené „Stavební povolení“ podstatně zasahuje do práv a povinností Povodí Labe, státní podnik. Stanovisko Povodí 
Labe, státní podnik je však zcela nedostatečné vzhledem k míře zásahu do vodních toků, je v rozporu s povinnostmi 
Povodí Labe, státní podnik, nestanovuje pro stavbu dostatečné podmínky a zakládá riziko nedostatečné kontroly stavby, 
snižuje možnosti nápravy vadného stavu. 

2. Stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úsek památkové péče ze dne 8. 6. 2020. 
Stanovisko není dostatečné a není řádně odůvodněno. Odbor také uložil požádat dotčený orgán státní památkové péče 
o vydání závazného stanoviska, které však není obsahem spisu. 

3. Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí/oddělení odpadu a ovzduší ze dne 
7. 7. 2020. 

Stanovisko je zcela nedostatečné. Stavba vytvoří velké množství odpadu, které znečistí životní prostředí a památkově 
chráněné stavby atd. viz. bod XVI. odvolání Ve stanovisku je výslovně uvedeno, že nenahrazuje případné udělení výjimky 
k zásahu do biotopu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, vydané Krajským úřadem Pardubického kraje. OŽP 
zcela rezignoval na svoje povinnosti. Za situace takto významného zásahu do přírody nelze se zásahem souhlasit dříve, 
než bude řádně garantována ochrana přírody a krajiny.  

Stanovisko krajského úřadu nebylo ve spisu dohledáno. 

4. Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody  ze dne 
31. 7. 2020 k zásahu do významného krajinného prvku.  

 
Stanovisko je zcela nedostatečné viz. bod XVI. odvolání. Vyjádření odboru, že dojde k minimálnímu narušení estetických, 
přírodních a historických parametrů a harmonického měřítka krajiny, jakož i vyjádření, že se jedná o okraj osídleného a 
urbanizovaného prostředí, zásah do znaků estetických hodnot a měřítka vztahů v krajině tomuto odboru nepřísluší, 
navíc je v rozporu s označením vyjádření, které konstatuje, že se jedná o zásah do významného krajinného prvku. 
Vyjádření k ochraně životního prostředí naopak chybí. Je zřejmé, že dojde k zásahu do významného krajinného prvku. 
Tento zásah není odborem životního prostředí popsán, schválen ani odůvodněn. 

5. Souhlas Magistrátu města Pardubic, stavební úřad ze dne 8. 9. 2020. 
Souhlas Stavebního úřadu je chybný, neobsahuje podstatné skutečnosti a je předčasný. Není řádně zdůvodněn. Řízení o 
celé stavbě cyklostezky bylo bez jakéhokoli odůvodnění rozděleno na několik částí, které vedou různé odbory a  stavební 
úřady. Tento způsob vedení řízení má za následek zmatečnost a nepřezkoumatelnost všech takto rozdělených řízení. 
Není možné, aby různé orgány, které vedou řízení o téže stavbě samy sobě navzájem dávaly souhlasná stanoviska ke 
stavebnímu povolení a s nimi si vystačily pro celé řízení. Tento postup zcela odporuje zásadě přezkoumatelnosti řízení. 
Současně je v rozporu se základními právy dalších účastníků řízení. Souhlas magistrátu města Pardubic Odboru dopravy 
jako dalšímu speciálnímu stavebnímu úřadu je opřen výhradně o běžící řízení o prodloužení územního rozhodnutí. 
Stavební úřad zcela zamlčel, že řízení není ukončeno bylo napadeno námitkami, systémovou podjatostí, že stavba 
neměla po dobu předchozího prodlužování územního rozhodnutí platná stanoviska dotčených orgánů, že místní šetření 
proběhlo nezákonně v okamžiku běžící systémové podjatosti a nepříslušně v době opatření k pandemii koronaviru. 
Souhlasné stanovisko stavebního úřadu za popsaných a dalších vad řízení nemohlo být platně vydáno. Vzhledem k  tomu, 
že Souhlas se opírá výhradně o deklaraci platného územního rozhodnutí, jedná se o klíčovou problematiku, které je 
nutné věnovat odpovídající pečlivost a pozornost, což se nestalo. 
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6. Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 
29. 7. 2020 (k zásahu do krajinného rázu).  

 
Orgán životního prostředí registroval na své povinnosti na úseku přírody a krajiny. Svoje souhlasné stanovisko opírá 
pouze o konstataci, že se jedná o stavbu spojenou se stavbou obchvatu a další skutečnosti neřešil. Odbor životního 
prostředí je však povinen stavbu posuzovat samostatně a individuálně. Stanovisko je chybné a neplatné. 

7. Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 25. 5. 2020 
 

Se stanoviskem KHS nelze souhlasit. Stavba jednoznačně vytváří hluk a to významný. KHS však tvrdí, že stavba žádný 
hluk nevytváří, přičemž svoje stanovisko ničím neodůvodňuje. Stanovisko je neplatné. 

8. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje OŽPZ – oddělení integrované prevence ze dne 16. 7. 2020.  
Vzhledem k rozsahu a významným dopadům stavby je vyjádření zcela nedostatečné a neodůvodněné (viz. bod XVI 
Odvolání).  

Uvádí, že záměr byl posuzován v roce 2018 jako součást záměru I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina a bylo 
vydáno rozhodnutí ze dne 1. 8. 2018, že záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. Rozhodnutí je stále platné a bylo zveřejněno v informačním systému EIA a na stránkách MŽP. 

Toto stanovisko je chybné. Uváděné rozhodnutí se vztahuje ke stavbě obchvatu, nikoli ke stavbě cyklostezky. Rozhodnutí 
k jedné stavbě nelze přejímat pro odlišnou stavbu jiného stavebníka v dalším řízení. Stavba cyklostezky je odlišná i svým 
stavebním pojetím, je z části odlišně vedena a má zcela jiné funkční naplnění. Stanovisko je neplatné.  

Orgán ochrany přírody uvedl, že ke stavbě nejsou žádné připomínky. Toto stanovisko je zcela chybné. Není ničím 
odůvodněno. Je v zásadním rozporu s dalšími stanovisky na úseku ochrany přírody a krajiny, např. se „Závazným 
stanoviskem Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí/oddělení odpadu a ovzduší ze dne 7. 7. 2020, 
v jehož stanovisku je výslovně uvedeno, že nenahrazuje případné udělení výjimky k zásahu do biotopu zvlášť chráněných 
druhů rostlin a živočichů, vydané Krajským úřadem Pardubického kraje. Krajský úřad však toto nezbytné stanovisko 
nevydal, na svoje povinnosti zcela rezignoval a stanovisko řádně neodůvodnil. 

Z výše uvedeného vyplívá, že Stanovisko krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení integrované prevence je 
neplatné v jednotlivých částech i jako celek. 

9. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje – oddělení integrované prevence ze dne 14. 5. 2020.  
Ze spisu není zřejmé, zda toto stanovisko bylo následně překonáno stanoviskem ze dne 16. 7. 2020. 

10. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, ODSH – oddělení silničního hospodářství a dopravní 
obslužnosti ze dne 2. 7. 2020.  

Krajský úřad Pardubického kraje není příslušný k podání vyjádření ke stavbě obchvatu, který je silnicí I. třídy.  

Stanovisko krajského úřadu je chybné, navíc není ničím odůvodněné. Stanovisko, které není odůvodněné není platné.  

Ve stanovisku je uvedeno, že stavba cyklostezky je situována na samostatném tělese; v celé trase nedojde k křížení 
s budoucí silnicí I/36. Toto tvrzení není pravdivé. Stavba cyklostezky je vedena po samostatném tělese pouze částečně. 
Částečně je vedena po silnici I/36, např. u mostů. 

11. Stanovisko krajského úřadu Pardubického kraje, OZPZ – oddělení integrované prevence ze dne 16. 7. 2020. 
Stanovisko je nesprávné a nepravdivé.  

Orgán posuzování vlivu na životní prostředí tvrdí, že záměr byl posuzován v roce 2018 jako součást záměru I/36 
Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina a bylo vydáno rozhodnutí ze dne 1. 8. 2018, že záměr nebude posuzován podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí je stále platné. 
Cit. rozhodnutí je týkalo obchvatu, nikoli cyklostezky.  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sdělil, že stanovisko vydal samostatně, toto stanovisko nebylo ve spise 
dohledáno.  
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Orgán ochrany přírody uvedl, že nemá k záměru připomínky, což je v rozporu s dalšími vyjádřeními orgánů na úseku 
ochrany přírody.  

Stanovisko není odůvodněné, tudíž je neplatné.  

Je nutné zdůraznit, že vyjádření orgánů statní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje zcela opomíjí fakt, že stavba negativně ovlivňuje zemědělskou činnost v lokalitě. Samotná stavba 
odňala část zemědělské půdy. Další část zemědělské půdy bude odňata záborem. Tyto skutečnosti nejsou ve vyjádření 
ani uvedeny, ani odůvodněny. Stanovisko je neplatné.  

Podávám odvolání proti „Stavebnímu povolení“ rovněž z důvodu, že stanoviska jsou ve vzájemných rozporech.  

Podávám odvolání proti „Stavebnímu povolení „ rovněž z důvodu, že chybí stanovisko Magistrátu města Pardubic, odbor 
dopravy. Je skutečností, že takovým stanoviskem by odbor potvrdil souhlas se stavbou sám sobě, což je nepřípustné. 
Vedením stavby v režimu systémové podjatosti došlo v řízení k vadnému stavu, kdy napadenému „Stavebnímu povolení“ 
chybí klíčové závazné stanovisko ve věci. Z tohoto důvodu je „stavební povolení“ neplatné. 

VI.  

Podávám odvolání proti „Stavebnímu povolení“, neboť „Stavební povolení“ bylo vydáno v rozporu se zákonem. V celém 
řízení byl opomenut vlastník pozemků, Alžběta Holečková, trvale bytem na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice. Alžběta 
Holečková je spoluvlastníkem všech pozemků dotčených touto stavbou v SJM, neboť předmětné pozemky byly pořízeny 
za manželství účastníka Miloše Holečka.  

Vzhledem k tomu, že Odbor dopravy opomenul účastníka řízení, je napadené „Stavební povolení“ a celé předcházející 
řízení neplatné. Za dané situace nezbývá než napadené „Stavební povolení“ zrušit a celé řízení zopakovat, neboť 
pochybení odboru dopravy nelze žádným způsobem zhojit. 

VII.  

Podávám odvolání proti napadenému „Stavebnímu povolení“ z důvodů systémové podjatosti, neboť v tomto konkrétním 
případě má samospráva, Magistrát města Pardubic, přímý zájem na výsledku řízení státní správy i Odboru dopravy 
Magistrátu města Pardubic. Celé napadené řízení bylo vedeno v režimu systémové podjatosti.  

Magistrát města Pardubic prokazatelně sjednal Znalecký Ústav U suchého dubu 1517, 530 02, Ing. Radka Machalu, 
k jednání o výkupu pozemků pro cyklostezku. Magistrát města Pardubic se mnou vedl korespondenci k  výkupu pozemků, 
která však v ničem nebyla jednáním, nýbrž pouze ultimáty k prodeji mých pozemků za předem jednostranně určených 
podmínek. Magistrát města Pardubic vůči mé osobě jako účastníkovi řízení požádal o zahájení řízení o vyvlastnění.  

Stejný magistrát města Pardubic, odbor dopravy, vede řízení o stavebním povolení, k němuž dávají stanoviska téměř 
všechny odbory téhož Magistrátu města Pardubic,. Všichni tito zainteresovaní pracovníci jsou zaměstnanci Magistrátu 
města Pardubic a jsou podřízení vedení města, které o stavbě cyklostezky prokazatelně rozhodlo.  

Způsob řešení cyklostezky, kdy část stavby řeší Magistrát města Pardubic, odbor dopravy a část řeší Magistrát města 
Pardubic, stavební úřad, vytváří další systémovou podjatost, neboť jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic dávají 
stanoviska k oběma stavbám a pracovníci, kteří řeší jednotlivé stavby si yyměňují souhlasná stanoviska navzájem. 
Magistrát města Pardubic veřejně deklaruje zájem o stavbu cyklostezky a vytváří systémovou podjatost i vůči 
stavebníkům stavebního úřadu, kteří jsou na Magistrátu města Pardubic závislý svým pracovním místem i platem.  

Jedná se tedy o systémovou podjatost. V daném případě nelze posuzovat pouze systémovou podjatost jednotlivých 
osob, nýbrž systémovou podjatost Magistrátu města Pardubic jako celku. O této skutečnosti svědčí skutečnost, že 
stavbou se zabývají prakticky všechny odbory Magistrátu města Pardubic a je zcela nepodstatné, jaké osoby odboru je 
jmenovitě formálně řeší. Na možnost systémové podjatosti upozornil dopisem ze dne 4. listopadu 2020 již Ing. Martin 
Moravec, Ph.D., který stavbu řeší. Stanovisko Krajského úřadu pardubického kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství ze dne 1. 12. 2020 pouze uvádí, že úřední osoby Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy nejsou 
vyloučeny z projednávání a rozhodování věci. Toto stanovisko je zcela nedostatečné a námitku systémové podjatosti 
neřeší. Podjatý je celý Magistrát města Pardubic, který v řízení řeší sám sebe a sám za sebe rozhoduje prostřednictvím 
svých odborů, což je nepřípustné a nezákonné.  

Tímto napadám Usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 1. 12. 
2020 jako chybné a nedostatečné.  
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Tímto namítám, že celé napadené řízení proběhlo v systémové podjatosti, bylo tedy vedeno nezákonně a je neplatné. 

VIII. 

Podávám odvolání proti napadenému stavebnímu povolení, neboť odbor dopravy, vydává stavební povolení pouze na 
část stavby, svoje rozhodnutí však opírá o jiné řízení, které není s napadeným řízením provázáno způsobem, který by to 
dovoloval. Část stavby, o kterou je stavební povolení opřeno, však řeší Magistrát města Pardubic, stavební úřad (dále 
jen „stavební úřad“). Jedná se zejména o platnost územního rozhodnutí, prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 
závazná stanoviska dotčených orgánů.  

Odbor dopravy, napadané stavební povolení ve výroku ani v odůvodnění s rozhodnutím stavebního úřadu neprovázal. 
Stavební povolení v ničem výše uvedené zásadní skutečnosti neuvádí. Stavební povolení je vydáno způsobem, kdy 
neukončené řízení stavebního úřadu, kde je napadena platnost územního rozhodnutí, jeho prodloužení, stanoviska 
dotčených orgánů a je vedeno řízení o námitce systémové podjatosti v tomto řízení bere jako závazný schválený podklad 
pro své vlastní rozhodnutí.  

Dle mého názoru nelze vydat stavební povolení dříve, než bude vyřešena platnost územního rozhodnutí a to nikoli pouze 
z titulu žádosti o prodloužení, ale z důvodu, že předchozí prodloužení územního rozhodnutí byla neplatná, neboť se 
opírala o neplatná stanoviska dotčených orgánů, jejichž lhůta dávno vypršela a další podobně vadné dokumenty.  

Mám nadto důvodně za to, že rozdělení řízení mezi odbor dopravy a stavební úřad je nedůvodné a účelové. Jeho cílem je 
ztížit procesní postavení účastníků řízení a prosadit tak stavbu, ačkoli náležitosti pro vydání stavebního povolení 
rozhodnutí nesplňuje.  

Výše uvedené skutečnosti činí napadené stavební povolení nepřezkoumatelným a nezákonným, v  důsledku tedy 
neplatným. 

IX.  

Podávám odvolání z důvodu, že dle mého názoru nemá stavba platné územní rozhodnutí a z tohoto důvodu nelze na 
stavbu vydat stavební povolení.  

Územní rozhodnutí na stavbu bylo prodlužováno opakovaně. V době, kdy bylo územní rozhodnutí opakovaně 
prodlužováno, neměla stavba platná vyjádření dotčených orgánů. Přesto stavební úřad územní rozhodnutí na stavbu 
prodlužoval. V rozhodné době také došlo opakovaně ke změně legislativních a právních předpisů ve stavebním řízení a 
souvisejících předpisech. Územní rozhodnutí bylo prodlužováno nezákonně a je neplatné.  

V důsledku je neplatné ani v současné době stavebním úřadem vedené řízení o prodloužení územního rozhodnutí. Toto 
řízení není k dnešnímu dni ukončeno. Řízení je napadeno námitkami, včetně námitky systémové podjatosti. Není zřejmé, 
zda a kdy bude o platnosti a prodloužení územního rozhodnutí rozhodnuto. Nelze předjímat výsledek tohoto řízení a 
vydat stavební povolení na stavbu.  

Je zřejmé, že Odbor dopravy v řízení zásadně pochybil, neboť neplatnost územního řízení má za následek i neplatnost 
stavebního povolení.  

Jediným důvodem žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí je „nedořešení majetkoprávních vztahů“. Takový 
důvod však není dostatečným argumentem pro prodloužení územního rozhodnutí na stavbu. Pokud by však tento důvod 
byl shledán legitimním, nemůže být za situace nedořešených majetkoprávních vztahů vydáno stavební povolení. Tyto 
úkony se vzájemně vylučují. Na této skutečnosti nic nemění, že řízení je vedeno podle zák. 416/2009 Sb. 

Výše uvedené skutečnosti činní napadené „Stavební povolení“ nepřezkoumatelným a nezákonným, v důsledku tedy 
neplatným. 

Odbor dopravy měl minimálně řízení o stavebním povolení přerušit do dob pravomocného rozhodnutí o platnosti 
územního rozhodnutí na stavbu. 

X. 

Podávám odvolání proti napadenému „stavebnímu povolení“, neboť napadeným stavebním povolením nebylo 
prokázáno, že stavební řízení je vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.  



 

 
 

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  *  Ústředna: +420 466 026 111  *  Fax: +420 466 026 220 
Internet: www.pardubickykraj.cz  *  e-mail: posta@pardubickykraj.cz  * Úřední dny: pondělí a středa 8 - 17 hod. 

Odbor dopravy to v napadením „stavebním povolení“ toliko tvrdí, ničím to však neprokazuje a neodůvodňuje. Dle mého 
názoru je řádně nezdůvodněné stavební povolení neplatné.  

Cyklostezka sama o sobě není stavbou, kterou lze vést podle zákona č. 416/2009 Sb.  

V tomto konkrétním případě nejde o stavbu související se stavbou obchvatu I/36 Pardubice – Trnová – Fáblovka – 
Dubina. Obě stavby mají odlišného vlastníka jsou vedeny podle odlišných právních předpisů.  

V mém konkrétním případě je Magistrátem města Pardubice tvrzeno, že stavba cyklostezky je stavbou související se 
stavbou obchvatu mimo jiné proto, že jde o stavbu souběžnou, z této skutečnosti dovozuje právní i faktickou souvislost 
se stavbou obchvatu a oprávněnost řízení. Toto tvrzení není pravdivé. O skutečnosti, že pozemky v mém spoluvlastnictví 
nejsou souběžné se stavbou svědčí i výkresová dokumentace ve spise řízení, jmenovitě výkres zpracovávaný 
Magistrátem města Pardubic, konkrétně jím pověřenou společností Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 46007 Liberec 
3. Z výkresu je nepochybné, že pouze malá část plánované cyklostezky, která se týká pozemků v mém spoluvlastnictví, 
by mohla být souběžná se stavbou obchvatu. Zdaleka větší část plánované stavby cyklostezky rozhodně rovnoběžná 
není. To ostatně vyplývá i ze samotného textu k výkresu, kde je, mimo jiné, zakresleno i výhledové napojení městské 
cyklostezky, která však rozhodně není součástí současného řízení.  

K souběžné stavbě ve smyslu zák. 416/2009 uvádím, že stavbou související se stavbou hlavní měl zákonodárce na mysli 
součásti a příslušenství stavby hlavní, přeložky, výstavbu infrastruktury atd. Zcela jistě tím neměl na mysli odlišnou 
stavbu, která není dopravní stavbou ani stavbou související se stavbou ve veřejném zájmu, ani, v mém případě, stavbou 
souběžnou, byť by tato stavba byla pochycena v územně plánovací dokumentaci.  

Řízení ohledně pozemků v mém vlastnictví z důvodu souběžné stavby u mých pozemků neodpovídá skutečnému stavu 
věci a nelze ho platně vést, neboť není opřeno o zákonné důvody. 

XI.  

Podávám odvolání proti napadenému „stavebnímu povolení“, neboť v platném územním plánu stavba cyklostezky 
v navrhovaném pojetí není. Nelze umísťovat stavbu v rozporu s platným územním plánem, takové stavební řízení je 
nezákonné, stavbu nelze umístit. 

XII.  

Podávám odvolání proti napadenému „stavebnímu povolení“, neboť stavba neřeší sjezd na pozemky v  mém vlastnictví. 
Umístění stavby je v rozporu s vlastnickými právy, které jsou stavbě nadřazeny.  

„Stavební povolení“ porušuje moje ústavní práva. Tento argument je plně platný i ve vztahu k řízení vedeném odborem 
dopravy. 

XIII.  

Podávám odvolání proti napadenému „stavebnímu povolení“, neboť v něm není dořešena otázka dočasných záborů. 
Zábory znehodnocují pozemky, které zůstanou v mém vlastnictví. Pro mne uspokojivé řešení této věci musí být se, mnou 
technicky vyřešeno a smluvně garantováno před vydáním „stavebního povolení“, v opačném případě se jedná o 
nepřípustný zásah do soukromého vlastnictví, který je protiústavní. 

XIV.  

Podávám odvolání proti napadenému „Stavebnímu povolení“, neboť v napadeném „Stavebním povolení“ nejsou řešena 
věcná břemena a přeložky infrastruktury. 

XV. 

Podávám odvolání proti „Stavebnímu povolení“, neboť pro stavbu mají být použity pozemky v mém vlastnictví, které 
Magistrát města Pardubic do dnešního dne nekoupil. Za pozemky mi nabídl nepřiměřeně nízkou cenu. Pokouší se zahájit 
proti mé osobě řízení o vyvlastnění. 

XVI.  

Podávám odvolání proti „stavebnímu povolení“, neboť Odbor dopravy zcela rezignoval na své povinnosti na úseku 
ochrany přírody a krajiny. Stavba svým měřítkem, rozsahem a objemem vytváří masivní celek, který je v nesouladu 
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s okolní zástavbou a představuje závažný zásah v dané lokalitě. Neobejde se bez vykácení dřevin, včetně vzrostlých 
stromů a změn krajinného rázu. Neodpovídá struktuře a charakteru dosavadní zástavby. Exponovanost stavby znamená 
v daném území jednoznačně nežádoucí dominantní zásah do přírody, krajiny i života obyvatel. Záměr stavby představuje 
výrazné dopravní zatížení lokality, překročení limitů hluku.  

Jsem přesvědčen, že stavba vyžaduje samostatné posouzení vlivu na životní prostředí EIA, které nemá.  

V tomto ohledu odvoláním napadám všechna stanoviska na úseku životního prostředí, neboť se danou problematikou 
zabývají nedostatečně, nebo chybně. 

XVII.  

Stavební povolení neobsahuje řádné poučení a z toho důvodu je neplatné. Odbor dopravy poučení nepřípustně zkrátil. 
Není uvedeno, co znamená ode dne oznámení, jaká jsou práva jednotlivých účastníků řízení, tito nejsou poučeni, proti 
čemu se lze a naopak nelze odvolat. 

XVIII.  

Odvolání napadám z důvodu, že dle mého názoru nejde o stavbu ve veřejném zájmu. Vzhledem k napadenému 
územnímu rozhodnutí není možné pracovat pouze s tezí, že stavba je ve veřejném zájmu, protože je to napsáno 
v územním rozhodnutí. Rovněž tak nelze veřejný zájem stavět nad zájmy dalších účastníků řízení s odvoláním na 
stanovisko, že stavba cyklostezky je stavba související se stavbou ve veřejném zájmu – severovýchodního obchvatu 
Pardubice – Trnová – Fáblovka – Dubina.  

Veřejný zájem v obecném pojetí je celoskupinový zájem, tj. takový zájem, který přesahuje zájem jednotlivce či pouhé 
frakce. V zásadě jsou za oblasti veřejného zájmu považovány bezpečnost, sociální smír, hospodářský růst, sociální 
spravedlnost, udržitelný rozvoj, zdraví obyvatelstva. O nic takového se v předmětném řízení nejedná. Ačkoli veřejný 
zájem patří mezi důležité právní instituty a operuje s ním celá řada právních norem. Platné právo neobsahuje jeho 
definici; veřejný zájem se proto řadí mezi tzv. neurčité pojmy. V demokratickém právním státě je však nepřípustné 
hovořit o veřejném zájmu, jemuž se občané musí podřídit; taková představa je vlastní totalitním diktaturám. Skutečnost, 
že platné právo veřejný zájem nevymezuje, představuje problém zejména v případech, kdy veřejná moc s odvoláním na 
existenci tvrzeného veřejného zájmu zasahuje do sféry soukromých práv fyzických a právnických osob, v prvé řadě 
v případě vyvlastnění. V tomto konkrétním případě má stavební úřad tendenci vykládat veřejný zájem extensivně a 
prodražovat údajnému veřejnému zájmu záměr vybudování cyklostezky s odůvodněním, že tento neurčitý záměr je 
nadřazen konkrétním právům vlastníků sousedních nemovitostí. Takový výklad však naráží na meze ústavnosti, neboť 
zde nejde o nic jiného než o konflikt zájmů soukromých, z nichž jeden je upřednostňován před druhým a je porušován 
ústavní princip nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Jak ústavní soud dovodil již v nálezu sp. zn. IV. ÚS 412/04: „… 
veřejný zájem nemůže vždy a zcela, jaksi automaticky, převážit nad zájem jednotlivce a zbavit jej svrchu zmíněných 
základních práv…“ 

Tímto považuji moje odvolání za dostatečně odůvodněné 

Správní orgán I. stupně opatřením ze dne 9.7.2020 pod č.j.MmP OD6.6/82590/21/Mc D51/20 v souladu s ust. § 86 
správního řádu vyrozuměl účastníky řízení o podaném odvolání a vyzval je, aby se k podanému odvolání ve lhůtě do 5 
dnů ode dne doručení vyjádřili. 

K podanému odvolání se vyjádřil účastník řízení - stavebník tj. Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské 
náměstí 1, 53002 Pardubice, zastoupen na základě plné moci společností Valbek, spol. s. r. o., se sídlem Vaňurova 
505/17, 46001 Liberec, dne 11. 6. 2021. 

Správní orgán I. stupně neshledal podmínky pro postup podle ust. § 87 správního řádu, proto opatřením ze dne 1. 7. 
2021 pod č.j.: MmP OD6.7/82590/21/Mc D51/20 v souladu s ust.§ 88 odst.1 správního řádu postoupil spis se svým 
stanoviskem odvolacímu orgánu k provedení odvolacího řízení. Odvolací orgán spis obdržel téhož dne 1. 7. 2021. 

Odvolací orgán je ve smyslu principů odvolacího řízení povinen zjistit důsledně skutečný stav věci a postupovat 
nezávisle na hodnocení provedeném správním orgánem I. stupně. Za tímto účelem se odvolací orgán seznámil se 
spisovým materiálem a zároveň dospěl k názoru, že není nutné řízení doplňovat o další podklady, neboť obsah 
předloženého spisu je k posouzení napadeného rozhodnutí a k vydání rozhodnutí v odvolacím řízení dostačující. 
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Základní zásady činnosti správních orgánů stanoví ve svých ustanoveních hlava II. části I. správního řádu, konkrétně ust. 
§ 2 - § 8. Povinnost postupovat v řízení v souladu se zákony a ostatními právními předpisy ukládá správnímu orgánu 
zásada legality zakotvená v ust. § 2 odst. 1 správního řádu, z níž dále vychází zásada materiální pravdy zakotvená v ust. 
§ 3 téže právní normy, která stanoví povinnost 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 
ust. § 2 správního řádu. 

Stanovisko odvolacího orgánu: 

Odvolací orgán na tomto místě přezkoumal procesní stránku rozhodnutí, a to i mimo výše uvedené námitky.  

Odvolací orgán uvádí, že dle ust. § 68 odst.2 správního řádu (náležitosti rozhodnutí) se ve výrokové části mimo jiné 
uvede označení účastníků podle ust. § 27 odst.1 správního řádu (dle ust. § 112 odst.1 stavebního zákona jsou účastníky 
řízení podle ust.§ 27 odst. 1 správního řádu vždy účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) až d) stavebního zákona). V 
souladu s § 68 odst.2 správního řádu se účastníci, kteří jsou fyzickými osobami, označují údaji umožňujícími jejich 
identifikaci (dle § 18 odst.2 správního řádu, to je mimo jiné i datum narození a IČ u právnických osob. 

Dále odvolací orgán uvádí, že správní orgán I. stupně ve výrokové části napadeného rozhodnutí uvedl nadbytečně 
všechny účastníky řízení, nejen účastníky podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu (hlavní), kde u fyzických osob opomněl 
uvést data narození, ale i účastníky podle ust. 27 odst. 2 správního řádu (vedlejší, tj. účastníky dle ust. § 109 odst.e) a 
odst. f) stavebního zákona). Odvolací orgán zjistil, že v napadeném rozhodnutí byli chybně uvedeni účastníci řízení dle 
ust. § 109 odst.e) a odst. f) – tito účastníci se v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona identifikují označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. Správní orgán I. stupně 
identifikoval tyto účastníky zcela shodně s rozsahem pozemků, na kterých se stavba umísťuje. Současně jsou tito 
účastníci z velké části odlišní od účastníků řízení uvedených v oznámení o zahájení stavebního řízení ze dne 29.7.2020. 

Správní orgán I. stupně dále do okruhu účastníků řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu zahrnul vlastníka 
dotčeného pozemku parc.č.1464/5, k.ú. Pardubice, kterým je dle výpisu z katastru nemovitostí LV č. 7526 pro k.ú. 
Pardubice - Josef František Macas–Schneider. Na tomto listu vlastnictví je uvedena adresa č. p. 1, 530 02 Pardubice a je 
uvedeno neexistující rodné číslo (identifikátor), jedná se tedy o osobu, která není známa. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o veřejně prospěšnou stavbu a výše uvedená osoba je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterému 
má být ve správním řízení uložena povinnost nebo odňato právo, je povinností správního orgánu tomuto účastníkovi 
ustanovit opatrovníka v souladu s ust. § 32 odst. 2 písm. e) správního řádu. Žádost o stavební povolení byla podána 
před účinností zákona č.403/2020 Sb., kterým se mění zákon č.416/2009 Sb., tj. před 1. 1. 2021. Dle přechodných 
ustanovení zákona č.403/2020Sb. se řízení pravomocně neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
dokončí a práva a povinnosti s nimi související se posoudí podle zákona č. 416/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona. Na základě těchto ustanovení odvolací orgán konstatuje, že správní orgán I. stupně 
uvedenému účastníkovi řízení chybně doručoval veřejnou vyhláškou. 

Odvolací orgán dále upozorňuje na skutečnost, že dle aktuálních údajů v katastru nemovitostí došlo k podstatným 
změnám ve vlastnictví dotčených pozemků. Na základě všech výše uvedených skutečností je nutné, aby správní orgán I. 
stupně v novém projednání opětovně ověřil rozsah dotčených pozemků stavbou a řádně posoudil, kdo je účastníkem 
předmětného řízení dle § 109 stavebního zákona, včetně správné identifikace účastníků v rozhodnutí.   

Dále z napadeného rozhodnutí není jasné kterým účastníkům řízení a jakým způsobem se má rozhodnutí doručovat 
(běžně se uvádí v „rozdělovníku“ na konci rozhodnutí pod razítkem a podpisem oprávněné úřední osoby - standartní 
struktura rozhodnutí správních orgánů z důvodu jeho přehlednosti); v napadeném rozhodnutí jsou pod razítkem a 
podpisem oprávněné úřední osoby uvedeny pouze dotčené orgány. 

Následuje odůvodnění jednotlivých odvolacích námitek (pro přehlednost chronologicky a to jakým způsobem jdou 
číselně za sebou a začíná římskou číslicí III): 

Odvolací orgán dále upozorňuje, že účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu 
provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo 
nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku 
nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, 
a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží. K námitkám 
účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací 
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dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se 
nepřihlíží. 

III.  

Podávám odvolání proti napadenému „Stavebnímu povolení“ z důvodu, že Odbor dopravy stanovil, že stavbu lze užívat 
pouze na základě kolaudačního souhlasu. Toto rozhodnutí je chybné. Takto rozsáhlou stavbu nelze užívat pouze na 
kolaudační souhlas, který je svými podmínkami zcela nedostačující. 

0důvodnění bodu III.  

Dle ust. § 119 odst.1 stavebního zákona – dokončenou stavbu, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, 
pokud vyžaduje stavební povolení, a jedná-li se o stavbu veřejné infrastruktury (dle ust.§ 2 odst.1 písm.k) bodu 1. 
stavebního zákona se veřejnou infrastrukturou rozumí mimo jiné dopravní infrastruktura), lze užívat pouze na základě 
kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí. Dle ust. § 122 odst.5 stavebního zákona – dojde-li stavební úřad 
k závěru, že žádost o kolaudační souhlas není úplná nebo nejsou splněny podmínky pro vydání kolaudačního souhlasu, 
rozhodne usnesením o provedení kolaudačního řízení. Toto usnesení se oznamuje pouze stavebníkovi a nelze se proti 
němu odvolat. Právní mocí usnesení je zahájeno  kolaudační řízení. Žádost o kolaudační souhlas se považuje za žádost o 
vydání kolaudačního rozhodnutí. Z výše uvedeného ustanovení jasně vyplývá, že stavebník je povinen požádat na výše 
uvedenou stavbu o vydání kolaudačního souhlasu a následně pokud nastane situace dle výše uvedeného ust. § 122 
odst.5 stavebního zákona, postupuje následně stavební úřad dle tohoto ustanovení a výsledkem je vydání kolaudační 
rozhodnutí. Kolaudačním rozhodnutím stavební úřad povoluje užívání stavby k určenému účelu, a je-li to zapotřebí, 
stanoví se podmínky pro užívání stavby. Pro úplnost dále odvolací orgán uvádí - žádost o kolaudační souhlas se podává 
na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.12 vyhl.č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění; žádný formulář na vydání kolaudačního 
rozhodnutí tato vyhláška neobsahuje. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

IV. 

Tímto rozhodnutím současně napadám všechna závazná stanoviska dotčených orgánů, nebo byla vydána na základě 
územního rozhodnutí, o kterém se důvodně domnívám, že není platné. 

Odůvodnění bodu IV. 

Odvolací orgán si vyžádal na základě žádosti (interním sdělením, ze dne 31. 1. 2022) o součinnost dle § 8 odst. 2 
správního řádu od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, oddělení 
stavebního řádu, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice o prověření námitek pod body IV. V. IX. 
předmětného odvolání.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice prostudoval a zapůjčil spis od stavebního úřadu ve věci vydaného územního 
rozhodnutí na výše uvedenou stavbu a sdělil, dne 8. 3. 2022 k věci následující: 

Územní rozhodnutí o umístění stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, související stavba – cyklostezka“ č. j. 
MmP 3672/2012 (dále rovněž jen „ÚR“) bylo vydáno dne 17. 1. 2012 (nabylo právní moci dne 22. 2. 2012), Magistrátem 
města Pardubic, stavebním úřadem (dále jen „stavební úřad“). Stavebním úřadem byla platnost tohoto územního 
rozhodnutí několikrát prodlužována, avšak vždy v zákonných lhůtách. První žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o 
umístění stavby byla podána dne 22. 1. 2014, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. j. MmP 
15835/2014 bylo vydáno dne 12. 3. 2014 (lhůta prodloužena do 18. 4. 2017, PM rozhodnutí 18. 4. 2014), další žádost ze 
dne 17. 2. 2017 – rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. j. MmP 25178/2017 ze dne 18. 4. 2017 
(lhůta prodloužena do 18. 4. 2020, PM rozhodnutí 25. 5. 2017), žádost ze dne 27. 1. 2020 – toto řízení bylo přerušeno 
dne 11. 2. 2021 do doby vyřešení namítané systémové podjatosti, následně po vyřešení podjatosti rozhodnutí o 
prodloužení vydáno dne 17. 2. 2022 pod č. j. MmP 19268/2022 (napadeno odvoláním, zatím nepostoupeno odvolacímu 
orgánu). K namítané platnosti ÚR odvolací orgán odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 111/2017-43 
ze dne 20. 8. 2014 a uvádí: o umístění předmětné stavby bylo rozhodnuto územním rozhodnutím ze dne 17. 1. 2012, 
které nabylo právní moci dne 22. 2. 2012. Soulad záměru z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona posuzoval 
stavební úřad v tomto územním řízení. V souladu s odbornou literaturou je třeba doplnit to, že v řízení o prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí se znovu hlediska ve smyslu ust. § 90 stavebního zákona neposuzují, protože o umístění 
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stavby již bylo pravomocně rozhodnuto, ale posuzuje se pouze zachování práva žadatele provést stavbu na základě již 
vydaného a pravomocného územního rozhodnutí. Nejedná se tedy o opakované územní řízení. Citace z tohoto rozsudku:  
K tomuto srv. např. Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M., Potěšil, L.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. Praha: C. 
H. Beck 2013, komentář k § 93 odst. 3, kde se uvádí, že „základním smyslem prodloužení platnosti územního rozhodnutí 
dle § 93 odst. 3 stavebního zákona je toliko zachování práva žadatele provést stavbu na základě již vydaného 
pravomocného územního rozhodnutí za podmínek v tomto rozhodnutí stanovených, a to za předpokladu, že žadatel 
uvede důvody, pro které nepožádal o vydání stavebního povolení, resp. nezapočal s realizací záměru v souladu s 
územním rozhodnutím. Na jejich základě „může“ stavební úřad prodloužit platnost územního rozhodnutí. Z dikce zákona 
jakož i ze systematického výkladu lze dovodit, že se zde nejedná o přezkoumávání podmínek pro vydání územního 
rozhodnutí (resp. o opakované územní řízení), ale o správní uvážení správního orgánu, resp. stavebního úřadu, zda s 
ohledem na důvody uvedené v žádosti platnost územního rozhodnutí prodlouží, či nikoli.“  

Doba platnosti územního rozhodnutí je upravena ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení může 
stavební úřad dobu platnosti územního rozhodnutí na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty 
platnosti rozhodnutí staví. Zákon nestanovuje výslovně žádná hlediska, která by měl stavební úřad brát v úvahu, když 
posuzuje žádost o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí. Z jeho textu lze pouze dovodit, že stavební úřad 
musí zahájení řízení oznámit těm osobám, které jsou oprávněny vydat závazné stanovisko či podat námitku nebo 
připomínku. Zásadní změny podmínek v území jsou hlediskem, které musí stavební úřad brát při prodlužování p latnosti 
územních rozhodnutí v úvahu. Právě proto stavební úřad v tomto řízení oslovuje dotčené orgány, které by jej měly na 
základě jeho výzvy upozornit, že určitá změna podmínek je natolik závažná, že jejich původní závazné stanovisko již není 
aktuální, neboť veřejný zájem, který dotčený orgán chrání, může být zasažen v podstatně větší míře či odlišným 
způsobem, než tomu bylo v době umísťování stavby. Sovou povinnost oslovit dotčené orgány stavební úřad splnil (viz 
rozsudek NSS č. j. 6 As 74/2017-27).  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice je toho názoru, že výše uvedené námitky odvolatele jsou nedůvodné, územní 
rozhodnutí nepozbylo platnosti a souhlas vydaný stavebním úřadem dle § 15 odst. 2 stavebního zákona je dostačující.  

Odvolací orgán se ztotožňuje se závěry Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a 
investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice. Odvolací orgán dále konstatuje, 
že může být vydáno stavební povolení, jelikož dle ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona se podáním žádosti o prodloužení 
územního rozhodnutí běh lhůt staví.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

V.  

Tímto rozhodnutím současně výslovně napadám tato stanoviska a závazná stanoviska dotčených orgánů: 

1. Stanovisko Povodí Labe ze dne 17. 7. 2020 
Napadené „Stavební povolení“ podstatně zasahuje do práv a povinností Povodí Labe, státní podnik. Stanovisko Povodí 
Labe, státní podnik je však zcela nedostatečné vzhledem k míře zásahu do vodních toků, je v rozporu s povinnostmi 
Povodí Labe, státní podnik, nestanovuje pro stavbu dostatečné podmínky a zakládá riziko nedostatečné kontroly stavby, 
snižuje možnosti nápravy vadného stavu. 

Odůvodnění bodu V, číslo 1  

Ke stavbě bylo vydáno stanovisko Povodí Labe, státní podnik, dne 17. 7. 2020 pod č. j. PLa/2020/020631, jakožto 
stanovisko správce povodí, správce dotčených vodních toků a také z pohledu dotčených pozemků, k nimž Povodí Labe, 
státní podnik, vykonává práva vlastníka.  

Odvolací orgán si vyžádal „žádostí o prověření stanoviska Povodí Labe, státní podnik“, ze dne 31. 1. 2022, přezkum 
předmětného stanoviska. Ministerstvo zemědělství, odbor statní správy ve vodním hospodářství a správy povodí, se 
sídlem Těšnov 17, 11705 Praha k předmětnému stanovisku uvádí následující:  

Po přezkoumání uplatněného stanoviska Povodí Labe, státní podnik, ze dne 17.07.2020 pod č.j. PLa/2020/020631 
sdělujeme, že na postupu státního podniku nebylo shledáno žádných pochybení, stanovisko zohledňuje veškeré aspekty 
hodnocení záměru ve smyslu vodního zákona.  
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K uvedenému Ministerstvo zemědělství sděluje zejména následující. Státní podniky Povodí jsou právnické osoby, 
provozujícími na vlastní odpovědnost podnikatelskou činnost s majetkem státu. Nemají vlastní majetek, neručí za 
závazky státu a stát neručí za závazky státního podniku. Proto lze vyvodit, že státní podniky Povodí nevykonávají 
působnost v oblasti veřejné správy ve smyslu § 1 odst. 1 správního řádu a nejsou správními orgány. Z uvedeného plyne, 
že stanoviska státních podniků Povodí nemají charakter závazných stanovisek ve smyslu ustanovení § 149 správního 
řádu, a nelze je také přezkoumat postupem aprobovaným v ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu. Státní podniky 
Povodí vykonávají mimo jiné vyjadřovací činnost, kdy jsou jejich stanoviska a vyjádření podkladem pro rozhodování 
vodoprávních úřadů. Správce povodí je v souladu s ustanovením § 54 odst. 4 vodního zákona povinen navrhovaný záměr 
ve svém stanovisku zhodnotit z hlediska zájmů daných příslušnými plány v oblasti vod a z hlediska dalších zájmů 
sledovaných vodním zákonem, zejména ve věcech ochrany vodních poměrů, ochrany vod, hospodárného využívání 
vodních zdrojů, minimálních zůstatkových průtoků vodních toků, minimálních hladin podzemních vod a při přechodném 
nedostatku vody. Vodoprávní úřady posléze posoudí ve správním řízení doložené podklady a stanoviska a vydají 
rozhodnutí, které se může a nemusí shodovat se stanoviskem státního podniku Povodí. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

2. „Stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úsek památkové péče ze dne 8. 6. 2020. 
Stanovisko není dostatečné a není řádně odůvodněno. Odbor také uložil požádat dotčený orgán státní památkové péče 
o vydání závazného stanoviska, které však není obsahem spisu.“ 

Odůvodnění bodu V, číslo 2 

Odovlací orgán přezkoumal stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úsek památkové péče, se 
sídlem nám. Republiky 112, 53021 Pardubice. Dále odvolací orgán pod číslem 17 dokladové části projektové 
dokumentace nalezl závazné stanovisko orgánu státní památkové péče ve věci předmětného stavebního řízení pod č. j. 
MmP 58451/2020 ze dne 7. 7. 2020  

Odvolací orgán proto požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, se sídlem 
Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice, dne 31. 1. 2022 v souladu s ust. § 149 odst. 7 správního řádu o potvrzení 
nebo změnu napadeného závazného stanoviska, případně o postup dle ust. § 149 odst. 8 správního řádu.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor kultury, sportu a cestovního ruchu, se sídlem Komenského náměstí 125, 53211 
Pardubice vydal dne 17. 3. 2022, pod č. j. 21948/2022 OKSCR OKPP toto stanovisko: 

Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové péče č. j. MmP 58451/2020 
ze dne 7. 7. 2020 se potvrzuje.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

3. „Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí/oddělení odpadu a ovzduší ze dne 
7. 7. 2020. 

Stanovisko je zcela nedostatečné. Stavba vytvoří velké množství odpadu, které znečistí životní prostředí a památkově 
chráněné stavby atd. viz. bod XVI. odvolání Ve stanovisku je výslovně uvedeno, že nenahrazuje případné udělení výjimky 
k zásahu do biotopu zvlášť chráněných druhů rostlin a živočichů, vydané Krajským úřadem Pardubického kraje. OŽP 
zcela rezignoval na svoje povinnosti. Za situace takto významného zásahu do přírody nelze se zásahem souhlasit dříve, 
než bude řádně garantována ochrana přírody a krajiny.  

Stanovisko krajského úřadu nebylo ve spisu dohledáno. 

Odůvodnění bodu V. číslo 3 

Odvolací orgán konstatuje, že ve spisu nebylo dohledáno předmětné závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, 
odboru životního prostředí, oddělení odpadu a ovzduší, ze dne 7. 7. 2020, které odvolatel uvádí. Námitka je svým 
obsahem nejednoznačná, neboť identifikace závazného stanoviska pouze datem vydání nemusí vést k jeho identifikaci.  

Odvolací orgán k námitce nepřihlíží. 

4. Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 
31. 7. 2020 k zásahu do významného krajinného prvku.  

Stanovisko je zcela nedostatečné viz. bod XVI. odvolání. Vyjádření odboru, že dojde k minimálnímu narušení estetických, 
přírodních a historických parametrů a harmonického měřítka krajiny, jakož i vyjádření, že se jedná o okraj osídleného a 
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urbanizovaného prostředí, zásah do znaků estetických hodnot a měřítka vztahů v krajině tomuto odboru nepřísluší, 
navíc je v rozporu s označením vyjádření, které konstatuje, že se jedná o zásah do významného krajinného prvku. 
Vyjádření k ochraně životního prostředí naopak chybí. Je zřejmé, že dojde k zásahu do významného krajinného prvku. 
Tento zásah není odborem životního prostředí popsán, schválen ani odůvodněn.  

Odůvodnění bodu V. číslo 4 

Odvolací orgán požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice dne 5. 10. 2021 v souladu s ust. § 149 odst. 7 správního řádu o potvrzení nebo 
změnu napadeného závazného stanoviska, případně o postup dle ust. § 149 odst. 8 správního řádu. 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství rozhodnutím pod č. j. 84148/2021/OŽPZ/VR, 
ze dne 12. 11. 2021, dle ust. 149 odst. 8 správního řádu závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, orgánu ochrany 
přírody, č. j. MmP 45578/2020/Ve ze dne 31. 7. 2020, zrušil.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v rozhodnutí uvádí následující skutečnosti: 

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena 
jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Dle ustanovení § 4 odst. 2 č. 114/1992 Sb., o 
ochraně pří-rody a krajiny, v platném znění (dále též jen zákon o ochraně přírody), k zásahům, které by mohly vést k 
poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si 
musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří 
zejména umisťování staveb, pozemkové úpravy, změny kultur pozemků, odvodňování pozemků, úpravy vodních toků a 
nádrží a těžba nerostů. 

Významnými krajinnými prvky zákon o ochraně přírody rozumí ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou 
část krajiny; VKP utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Jsou jimi lesy, rašeliniště, vodní toky, 
rybníky, jezera, údolní nivy, a dále též jiné části krajiny, které zaregistruje podle § 6 zákona o ochraně přírody orgán 
ochrany přírody jako významný krajinný prvek (zejména mokřady, stepní trávníky, remízy, meze, trvalé travní plochy, 
naleziště nerostů a zkamenělin, umělé i přirozené skalní útvary, výchozy a odkryvy). Mohou jimi být i cenné plochy 
porostů sídelních útvarů včetně historických zahrad a parků. 

Souhlas orgánu ochrany přírody je vydáván formou správního rozhodnutí; pokud je vydáván jako podklad pro 
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zde jím je stavební zákon), potom je dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona o 
ochraně přírody vydáván formou závazného stanoviska. 

V daném případě, kdy Magistrát města Pardubic vydal k dotčení významného krajinného prvku závazné stanovisko, 
postupoval zcela v souladu s platnou právní úpravou. 

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve 
správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. 

Závazné stanovisko je určeno jinému vykonavateli veřejné správy v procesu vydávání správního rozhodnutí - jako úkon 
tedy nezakládá, nemění, neruší práva a povinnosti jmenovitě určené osoby ani v určité věci neprohlašuje, že taková 
osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá. Jedná se o prezentaci odborného názoru (podkladový úkon, např. pro 
stavební řízení). Správní orgán, pro něhož je závazné stanovisko určeno, je povinen při vydávání správního rozhodnutí 
toto závazné stanovisko respektovat (závazné stanovisko dává závaznou směrnici, jak má být rozhodnuto o určité 
otázce, která je předmětem závazného stanoviska; závazné stanovisko správnímu orgánu rozhodujícímu ve věci 
znemožňuje volné hodnocení důkazů). 

Z uvedeného, stejně jako z faktu, že k zásahu do významného krajinného prvku by byl souhlas v některých případech 
vydáván formou správního rozhodnutí, vyplývají i náležitosti závazného stanoviska. Analogicky správnímu rozhodnutí 
musí závazné stanovisko obsahovat závaznou část a odůvodnění. Závazná část musí obsahovat ustanovení zákona 
(které zmocňuje k jeho vydání), další ustanovení právních předpisů (na kterých je obsah závazné části založen) a řešení 
otázky, která je předmětem závazného stanoviska. V odůvodnění musí být uvedeny důvody (o které se opírá obsah 
závazné části), podklady pro vydání závazného stanoviska a především úvahy, kterými se vydávající orgán řídil při 
hodnocení věci a při výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. 

Proti závaznému stanovisku jako takovému se nelze odvolat; vhodné je proto uvést poučení o možnosti podat odvolání 
až proti rozhodnutí ve věci. 
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Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic splňuje výše uvedené požadavky na závaznou část i na poučení; z tohoto 
pohledu bylo vydáno v souladu s platnou právní úpravou. 

Odůvodnění souhlasného závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku je v závazném stanovisku 
Magistrátem města Pardubic provedeno, kromě charakteristiky stavby provedené popisem trasy stavby a citace 
ustanovení zákona o ochraně přírody o nutnosti vyžádat si před provedením stavby závazné stanovisko, pouze 
následujícím (cit.): „…MmP OŽP posoudil, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody, předloženou 
žádost i všechny její přílohy a dospěl k závěru, že za dodržení podmínek stanovených tímto závazným stanoviskem 
nebude zásadně snížena ekologicko-stabilizační funkce uvedených významných krajinných prvků.“. Na základě 
uvedeného pak uzavírá, že se zásahem, daným výše uvedenou stavbou, souhlasí. 

Z uvedeného je zřejmé, že orgán ochrany přírody městského úřadu věděl, co je ve vztahu k dotčení významných 
krajinných prvků a jejich ekologicko-stabilizační funkce nutné hodnotit. Co však již není zřejmé, je to, jak konkrétně k 
hodnocení vlivu přistoupil. Výše uvedené hodnocení je hodnocení značně obecné, bez uvedení konkrétních (odborných) 
skutečností, které by bylo možné přezkoumat. 

Na základě výše uvedeného shledal krajský úřad závazné stanovisko nedostatečně odůvodněné; obecné odůvodnění 
neumožňuje závazné stanovisko přezkoumat, neboť z něho není zřejmé, na základě jakých konkrétních úvah městského 
úřadu bylo formulováno, ani to proč byly ve výroku stanovené podmínky v tom znění, ve kterém byly stanoveny. 

Nepřezkoumatelnost závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic zakládá jeho nezákonnost. 

Podmínkou č. 4, uvedenou ve výroku závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, zavazuje vydávající orgán (s 
odkazem na znění ustanovení § 8 odst. 6 zákona o ochraně přírody) v případě nezbytně nutného kácení dřevin 
rostoucích mimo les k povinnosti vyžádat si u příslušného orgánu ochrany přírody závazné stanovisko. Vzhledem ke 
skutečnosti, že pro uvedenou stavbu již bylo vydáno územní rozhodnutí, není možné tento institut využít. V případě 
nezbytného kácení dřevin rostoucích mimo les je nutné postupovat dle ustanovení § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody 
– povolení ke kácení bude vydáváno rozhodnutím vydaným po provedeném správním řízení. 

Podmínka č. 4 závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic byla stanovena v rozporu se zákonem o ochraně 
přírody. 

Nezákonné závazné stanovisko je možné dle ustanovení § 149 odst. 8 správního řádu změnit nebo zrušit. Krajský úřad 
přistoupil ke zrušení závazného stanoviska. Důvodem pro tento postup bylo především to, že v rámci vedeného 
stavebního řízení neshledal důvod pro to, aby se (jako orgán odvolací) dotčením významných krajin-ných prvků zabýval 
do té hloubky, kterou přísluší zabývat se Magistrátu města Pardubic. Ten může při formulaci (nového) závazného 
stanoviska vycházet nejen z případně dalšího odborného posouzení, ale především ze své znalosti místa. Vzhledem k 
nedostatečnosti odůvodnění i tomu, že z něho nejsou zřejmé podklady, ze kterých bylo při formulaci závazného 
stanoviska vycházeno, nebylo možné posoudit odbornou stránku závazného stanoviska. 

Účinek rozhodnutí v přezkumném řízení byl podle § 99 odst. 3 správního řádu určen ode dne vydání přezkoumávaného 
závazného stanoviska, tedy ode dne 30. 7. 2020. 

K otázce účastníků řízení: 

Existuje závěr č. 122 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 3. 2013, který uvádí, že 
pokud se závazné stanovisko ruší nebo mění v přezkumném řízení, správní orgán o tom vydává rozhodnutí, proti 
kterému se ale nelze odvolat. Jedním z argumentů tohoto závěru pro nemožnost se odvolat je skutečnost, že podle 
závěru poradního sboru se nejedná o rozhodnutí vydané ve správním řízení a nejsou v něm účastníci řízení. 

Takový názor je ovšem překonán judikaturou - rozsudkem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS), č. j. 2 
As 75/20091-113 ze dne 23. 8. 2011, který byl potvrzen usnesením rozšířeného senátu NSS č. j. 4 As 3/2018-50 ze dne 
22. 10. 2019. Na základě uvedených rozhodnutí rozšířeného senátu vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č. j. 4 As 
3/2018-58 ze dne 22. 11. 2019, v němž uvedl (cit.): „[16] V rozsudku ze dne 23. 5. 2014, č. j. 4 As 42/2014-69, bod 27, 
Nejvyšší správní soud jasně uvedl: „Zatímco tedy vydaná závazná stanoviska nejsou ve smyslu závěru rozšířeného senátu 
zdejšího soudu rozhodnutími, rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení rušící nebo měnící závazná stanoviska jsou 
rozhodnutími vydanými ve správ-ním řízení (srovnej výše). Taková rozhodnutí pak mají vliv na právní sféru toho, kdo měl 
na vydání přezkoumávaného závazného stanoviska zájem nebo dal k jeho vy-dání podnět, a proto podléhají soudnímu 
přezkumu. [17] Jak Nejvyšší správní soud výše předestřel, tento názor je v nyní rozhodované věci závazný a nelze jej dále 
přezkoumávat či dodatečně odůvodňovat.“ 
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Platí tak, že Nejvyšší správní soud na základě uvedené judikatury považuje rozhod-nutí o zrušení závazného stanoviska v 
přezkumném řízení za rozhodnutí vydané ve správním řízení (na rozdíl od závěru č. 122 poradního sboru, které je za 
takové nepovažuje). Jedná-li se o rozhodnutí vydané ve správním řízení, musí mít toto správní řízení z povahy věci 
nejméně jednoho účastníka řízení - nelze vést správní řízení bez účastníků řízení. Analogicky k ustanovení § 95 odst. 4 
správního řádu (kterými jsou účastníky řízení v přezkumném řízení ti, kdo byli účastníky původního řízení, v němž bylo 
přezkoumávané rozhodnutí vydáno) stanovil krajský úřad jako účastníka řízení žadatele o závazné stanovisko - 
statutární město Pardubice. 

Odvolací orgán se ztotožňuje s námitkou odvolatele. Stavební povolení bylo vydáno na základě nezákonného závazného 
stanoviska.  

5. Souhlas Magistrátu města Pardubic, stavební úřad ze dne 8. 9. 2020. 
Souhlas Stavebního úřadu je chybný, neobsahuje podstatné skutečnosti a je předčasný. Není řádně zdůvodněn. Řízení o 
celé stavbě cyklostezky bylo bez jakéhokoli odůvodnění rozděleno na několik částí, které vedou různé odbory a  stavební 
úřady. Tento způsob vedení řízení má za následek zmatečnost a nepřezkoumatelnost všech takto rozdělených řízení. 
Není možné, aby různé orgány, které vedou řízení o téže stavbě samy sobě navzájem dávaly souhlasná stanoviska ke 
stavebnímu povolení a s nimi si vystačily pro celé řízení. Tento postup zcela odporuje zásadě přezkoumatelnosti řízení. 
Současně je v rozporu se základními právy dalších účastníků řízení. Souhlas magistrátu města Pardubic Odboru dopravy 
jako dalšímu speciálnímu stavebnímu úřadu je opřen výhradně o běžící řízení o prodloužení územního rozhodnutí. 
Stavební úřad zcela zamlčel, že řízení není ukončeno bylo napadeno námitkami, systémovou podjatostí, že stavba 
neměla po dobu předchozího prodlužování územního rozhodnutí platná stanoviska dotčených orgánů, že místní šetření 
proběhlo nezákonně v okamžiku běžící systémové podjatosti a nepříslušně v době opatření k pandemii koronaviru. 
Souhlasné stanovisko stavebního úřadu za popsaných a dalších vad řízení nemohlo být platně vydáno. Vzhledem k tomu, 
že Souhlas se opírá výhradně o deklaraci platného územního rozhodnutí, jedná se o klíčovou problematiku, které je 
nutné věnovat odpovídající pečlivost a pozornost, což se nestalo. 

Odůvodnění bodu V, číslo 5 

Odvolací orgán si vyžádal na základě žádosti (interním sdělením, ze dne 31. 1. 2022) o součinnost dle § 8 odst. 2 
správního řádu od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, oddělení 
stavebního řádu, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice o prověření námitek pod body IV. V. IX. 
předmětného odvolání.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice prostudoval a zapůjčil spis od stavebního úřadu ve věci vydaného územního 
rozhodnutí na výše uvedenou stavbu a sdělil, dne 8. 3. 2022 k věci následující: 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice je toho názoru, že výše uvedené námitky odvolatele jsou nedůvodné, územní 
rozhodnutí nepozbylo platnosti a souhlas vydaný stavebním úřadem dle § 15 odst. 2 stavebního zákona je dostačující.  

Odvolací orgán se ztotožňuje se závěry Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a 
investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice. Odvolací orgán dále konstatuje, 
že může být vydáno stavební povolení, jelikož dle ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona se podáním žádosti o prodloužení 
územního rozhodnutí běh lhůt staví.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

6. Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, oddělení ochrany přírody ze dne 
29. 7. 2020 (k zásahu do krajinného rázu).  

Orgán životního prostředí registroval na své povinnosti na úseku přírody a krajiny. Svoje souhlasné stanovisko opírá 
pouze o konstataci, že se jedná o stavbu spojenou se stavbou obchvatu a další skutečnosti neřešil. Odbor životního 
prostředí je však povinen stavbu posuzovat samostatně a individuálně. Stanovisko je chybné a neplatné. 

Odůvodnění bodu V. číslo 6 

Odvolací orgán požádal Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice dne 5. 10. 2021 v souladu s ust. § 149 odst. 7 správního řádu o potvrzení nebo 
změnu napadeného závazného stanoviska, případně o postup dle ust. § 149 odst. 8 správního řádu. 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství rozhodnutím dle ust. 149 odst. 8 správního 
řádu závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic, orgánu ochrany přírody, č. j. MmP 77123/2020/Ve ze dne 29.  7. 
2020, zrušil.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství v rozhodnutí uvádí následující skutečnosti:  

Dle ustanovení § 12 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále též jen zákon o 
ochraně přírody), k umisťování a povolování staveb, jakož i jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný 
ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.  

Krajinným rázem zákon o ochraně přírody rozumí zejména přírodní, kulturní a historickou charakteristiku určitého místa 
či oblasti; krajinný ráz je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, 
zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zacho-vání významných krajinných 
prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině.  

Souhlas orgánu ochrany přírody je vydáván formou správního rozhodnutí; pokud je vydáván jako podklad pro 
rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zde jím je stavební zákon), potom je dle ustanovení § 90 odst. 1 zákona o 
ochraně přírody vydáván formou závazného stanoviska. 

V daném případě, kdy Magistrát města Pardubic vydal k dotčení krajinného rázu závazné stanovisko, postupoval zcela v 
souladu s platnou právní úpravou. 

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve 
správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. 

Závazné stanovisko je určeno jinému vykonavateli veřejné správy v procesu vydávání správního rozhodnutí - jako úkon 
tedy nezakládá, nemění, neruší práva a povinnosti jmenovitě určené osoby ani v určité věci neprohlašuje, že taková 
osoba práva nebo povinnosti má nebo nemá. Jedná se o prezentaci odborného názoru (podkladový úkon, např. pro 
stavební řízení). Správní orgán, pro něhož je závazné stanovisko určeno, je povinen při vydávání správního rozhodnutí 
toto závazné stanovisko respektovat (závazné stanovisko dává závaznou směrnici, jak má být rozhodnuto o určité 
otázce, která je předmětem závazného stanoviska; závazné stanovisko správnímu orgánu rozhodujícímu ve věci 
znemožňuje volné hodnocení důkazů). 

Z uvedeného, stejně jako z faktu, že ke krajinnému rázu by byl souhlas v některých případech vydáván formou správního 
rozhodnutí, vyplývají i náležitosti závazného stanoviska. Analogicky správnímu rozhodnutí musí závazné stanovisko 
obsahovat závaznou část a odůvodnění. Závazná část musí obsahovat ustanovení zákona (které zmocňuje k jeho 
vydání), další ustanovení právních předpisů (na kterých je obsah závazné části založen) a řešení otázky, která je 
předmětem závazného stanoviska. V odůvodnění musí být uvedeny důvody (o které se opírá obsah závazné části), pod-
klady pro vydání závazného stanoviska a především úvahy, kterými se vydávající orgán řídil při hodnocení věci a při 
výkladu právních předpisů, na kterých je obsah závazné části založen. 

Proti závaznému stanovisku jako takovému se nelze odvolat; vhodné je proto uvést poučení o možnosti podat odvolání 
až proti rozhodnutí ve věci. 

Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubic splňuje výše uvedené požadavky na závaznou část i na poučení; z tohoto 
pohledu bylo vydáno v souladu s platnou právní úpravou. 

Odůvodnění souhlasu k zásahu do krajinného rázu je v závazném stanovisku Magistrátem města Pardubic provedeno, 
kromě charakteristiky stavby provedené popisem trasy stavby, pouze následujícím (cit.): „Vzhledem k charakteristice 
oblasti krajinného rázu umístěním stavby do navržené lokality dojde k minimálnímu narušení estetických, přírodních a 
historických parametrů a harmonického měřítka krajiny. Celkově se jedná o okraj osídleného a urbanizovaného 
prostředí, zásah do znaků estetických hodnot, měřítka a vztahů v krajině bude minimální.“ Na základě uvedeného pak 
uzavírá, že stavba je v krajině možná a vliv na krajinný ráz že je únosný. 

Z uvedeného je zřejmé, že orgán ochrany přírody Magistrátu města Pardubic věděl, co je ve vztahu k dotčení krajinného 
rázu nutné hodnotit. Co však již není zřejmé, je to, jak konkrétně k hodnocení vlivu přistoupil. Výše uvedené hodnocení je 
hodnocení velmi obecné, bez uvedení konkrétních (odborných) skutečností, které by bylo možné přezkoumat. 
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Na základě výše uvedeného shledal krajský úřad závazné stanovisko zcela nedostatečně odůvodněné; obecné 
odůvodnění neumožňuje závazné stanovisko přezkoumat, neboť z něho není zřejmé, na základě jakých konkrétních 
podkladů a úvah Magistrátu města Pardubic bylo formulováno. 

Nepřezkoumatelnost závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic zakládá jeho nezákonnost. 

Nezákonné závazné stanovisko je možné dle ustanovení § 149 odst. 8 správního řádu změnit nebo zrušit. Krajský úřad 
přistoupil ke zrušení závazného stanoviska. Důvodem pro tento postup bylo především to, že v rámci vedeného 
stavebního řízení neshledal důvod pro to, aby se (jako orgán odvolací) krajinným rázem zabýval do té hloubky (zadáním 
odborného posouzení apod.), kterou přísluší zabývat se Magistrátu města Pardubic. Ten může při formulaci (nového) 
závazného stanoviska vycházet nejen z případně dalšího odborného posouzení, ale především ze své znalosti místa. 
Vzhledem k nedostatečnosti odůvodnění i tomu, že z něho nejsou zřejmé podklady, ze kterých bylo při formulaci 
závazného stanoviska vycházeno, nebylo možné posoudit odbornou stránku závazného stanoviska. 

Účinek rozhodnutí v přezkumném řízení byl podle § 99 odst. 3 správního řádu určen ode dne vydání přezkoumávaného 
závazného stanoviska, tedy ode dne 29. 7. 2020. 

K otázce účastníků řízení:  

Existuje závěr č. 122 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 3. 2013, který uvádí, že 
pokud se závazné stanovisko ruší nebo mění v přezkumném řízení, správní orgán o tom vydává rozhodnutí, proti 
kterému se ale nelze odvolat. Jedním z argumentů tohoto závěru pro nemožnost se odvolat je sku tečnost, že podle 
závěru poradního sboru se nejedná o rozhodnutí vydané ve správním řízení a nejsou v něm účastníci řízení. 

Takový názor je ovšem překonán judikaturou - rozsudkem rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu (NSS), č. j. 2 
As 75/20091-113 ze dne 23. 8. 2011, který byl potvrzen usnesením rozšířeného senátu NSS č. j. 4 As 3/2018-50 ze dne 
22. 10. 2019. Na základě uvedených rozhodnutí rozšířeného senátu vydal Nejvyšší správní soud rozsudek č. j. 4 As 
3/2018-58 ze dne 22. 11. 2019, v němž uvedl (cit.): „[16] V rozsudku ze dne 23. 5. 2014, č. j. 4 As 42/2014-69, bod 27, 
Nejvyšší správní soud jasně uvedl: „Zatímco tedy vydaná závazná stanoviska nejsou ve smyslu závěru rozšířeného senátu 
zdejšího soudu rozhodnutími, rozhodnutí vydaná v přezkumném řízení rušící nebo měnící závazná stanoviska jsou 
rozhodnutími vydanými ve správním řízení (srovnej výše). Taková rozhodnutí pak mají vliv na právní sféru toho, kdo měl 
na vydání přezkoumávaného závazného stanoviska zájem nebo dal k jeho vy-dání podnět, a proto podléhají soudnímu 
přezkumu. [17] Jak Nejvyšší správní soud výše předestřel, tento názor je v nyní rozhodované věci závazný a nelze jej dále 
pře-zkoumávat či dodatečně odůvodňovat.“ 

Platí tak, že Nejvyšší správní soud na základě uvedené judikatury považuje rozhodnutí o zrušení závazného stanoviska v 
přezkumném řízení za rozhodnutí vydané ve správním řízení (na rozdíl od závěru č. 122 poradního sboru, které je za 
takové ne-považuje). Jedná-li se o rozhodnutí vydané ve správním řízení, musí mít toto správní řízení z povahy věci 
nejméně jednoho účastníka řízení - nelze vést správní řízení bez účastníků řízení. Analogicky k ustanovení § 95 odst. 4 
správního řádu (kterými jsou účastníky řízení v přezkumném řízení ti, kdo byli účastníky původního řízení, v němž bylo 
přezkoumávané rozhodnutí vydáno) stanovil krajský úřad jako účastníka řízení žadatele o závazné stanovisko - 
statutární město Pardubice. 

Odvolací orgán se ztotožňuje s námitkou odvolatele. Stavební povolení bylo vydáno na základě nezákonného závazného 
stanoviska. 

7. Stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, ze dne 25. 5. 2020 
Se stanoviskem KHS nelze souhlasit. Stavba jednoznačně vytváří hluk a to významný. KHS však tvrdí, že stavba žádný 
hluk nevytváří, přičemž svoje stanovisko ničím neodůvodňuje. Stanovisko je neplatné.  

Odůvodnění bodu V, číslo 7 

Odvolací orgán si vyžádal součinnost k vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 
od Ministerstva zdravotnictví České republiky, se sídlem Palackého náměstí 375/4, 12801 Praha, ze dne 8. 11. 2021.  

Ministerstvo zdravotnictví ve svém sdělení Č. j.: MZDR 40616/2021-2/OVZ, ze dne 10. 11. 2021 sděluje následující: 
Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) obdrželo od Krajského úřadu Pardubického kraje, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti, č. j. KrÚ 83326/2021 ze dne 8. 11. 2021, žádost o součinnost a stanovisko k 
vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraj se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“), č. j. KHSPA 
8948/2019/HOK-Pce ze dne 25. 5. 2020 (dále jen „vyjádření“), na stavbu „Cyklistická stezka Trnová – Fáblovka-Dubina, 
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podél SV obchvatu, související stavba I/36 Pardubice“. KHS ve vyjádření na základě předložené projektové 
dokumentace (dále jen „PD“) společností Valbek, spol. s r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, uvedla, že PD 
řeší cyklistickou stezku podél navrhované komunikace I/36, přičemž její celkové délka činí 3 546,17 m. V předmětné 
věci bylo Magistrátem města Pardubic, odborem dopravy, vydáno stavební povolení č. j. OD6.5/82590/21/Mc D51/20 
ze dne 3. 5. 2021 (dále jen „stavební povolení“). Proti tomuto stavebnímu povolení podal odvolání pan Miloš Holeček, 
Na Ležánkách 1922, 530 03 Pardubice. K bodu 7. odvolání MZ dále sděluje: Kompetence orgánů ochraně veřejného 
zdraví, tj. MZ a KHS, jsou upraveny zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvislejších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“). Předmětná stavba, resp. z PD 
vyplývá, že cyklostezka z principu negeneruje hluk z dopravy – cyklostezka slouží pro dopravní povoz jízdních kol nikoliv 
však motorových vozidel. Co se týče doprovodných fenoménů s užíváním cyklostezky, tj. zejm. hlasových projevů 
fyzických osob, zde odkazujeme na § 30 odst. 2 větu třetí, cit.: „Za hluk podle věty první se nepovažuje zvuk působený 
hlasovým projevem fyzické osoby (…)“. Z uvedené citace vyplývá, že zákonem č. 258/2000 Sb. jsou z hygienického 
dozoru vyjmuty hlasové projevy fyzických osob, resp. pro tyto nelze použít hygienické limity upravené nařízením vlády 
č. 272/2011 SB., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.  

Ze shora uvedeného vyplývá, že KHS v dané věci postupovala správně, tj. vydala vyjádření (nikoliv závazné stanovisko), 
neboť nebyly dotčeny zájmy chráněné orgánem ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb. V souvislosti s 
tímto dále doplňujeme, že vyjádření není možno přezkoumat podle § 149 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, tak jako závazné stanovisko. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

8. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje OŽPZ – oddělení integrované prevence ze dne 16. 7. 2020.  
Vzhledem k rozsahu a významným dopadům stavby je vyjádření zcela nedostatečné a neodůvodněné (viz. bod XVI 
Odvolání).  

Uvádí, že záměr byl posuzován v roce 2018 jako součást záměru I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina a bylo 
vydáno rozhodnutí ze dne 1. 8. 2018, že záměr nebude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivu na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivu na životní prostředí), ve znění 
pozdějších předpisů. Rozhodnutí je stále platné a bylo zveřejněno v informačním systému EIA a na stránkách MŽP. 

Toto stanovisko je chybné. Uváděné rozhodnutí se vztahuje ke stavbě obchvatu, nikoli ke stavbě cyklostezky. Rozhodnutí 
k jedné stavbě nelze přejímat pro odlišnou stavbu jiného stavebníka v dalším řízení. Stavba cyklostezky je odlišná i svým 
stavebním pojetím, je z části odlišně vedena a má zcela jiné funkční naplnění. Stanovisko je neplatné.  

Orgán ochrany přírody uvedl, že ke stavbě nejsou žádné připomínky. Toto stanovisko je zcela chybné. Není ničím 
odůvodněno. Je v zásadním rozporu s dalšími stanovisky na úseku ochrany přírody a krajiny, např. se „Závazným 
stanoviskem Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí/oddělení odpadu a ovzduší ze dne 7. 7. 2020, 
v jehož stanovisku je výslovně uvedeno, že nenahrazuje případné udělení výjimky k zásahu do biotopu zvlášť chráněných 
druhů rostlin a živočichů, vydané Krajským úřadem Pardubického kraje. Krajský úřad však toto nezbytné stanovisko 
nevydal, na svoje povinnosti zcela rezignoval a stanovisko řádně neodůvodnil.  

Z výše uvedeného vyplývá, že Stanovisko krajského úřadu Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení integrované prevence je 
neplatné v jednotlivých částech i jako celek.  

Odůvodnění bodu V, číslo 8 

Odvolací orgán poukazuje na povahu vydaného dokumentu Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice, kdy se 
jedná o vyjádření k danému záměru. Vyjádření jasně uvádí, že zamýšlený stavební záměr povede v souběhu se stavbou 
severozápadního obchvatu města Pardubic.  

Odvolací orgán se odvolává na rozhodnutí Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací, se sídlem nábřeží 
Ludvíka Svobody 1222/12, 11015 Praha, pod č. j. 15/2020-120-STSP/24, ze dne 29. 12. 2020. Předmětem odvolání byla 
předmětná souběžná stavba „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina“. V odůvodnění odvolání se uvádí doslovně 
následující: stavba není posuzována podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí 
o tom, že stavba nebude posuzována podle tohoto zákona, a není třeba posouzení vlivu na životní prostředí EIA, vydal 
Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje pod č. j. KrÚ 64196/2018/0ŽPZ/UD dne 1. 
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8. 2018. Oznámení záměru zpracoval RNDr. Vladimír Ludvík, Veverkova 1343/1, 500 02 Hradec Králové, odborně 
způsobilá osoba pro zpracování dokumentace a posudku na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j. 
5278/850/0PV/93. V rozhodnutí se uvádí, že záměr stavby nemůže mít významný vliv na životní prostředí a tudíž nebude 
předmětem posuzování vlivů na životní prostředí. 

Odvolací orgán konstatuje, že cyklostezka ze své podstaty nemůže převyšovat chráněné zájmy silnice I. třídy č. 36, tj. 
budoucího severovýchodního obchvatu města Pardubic. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

9. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje – oddělení integrované prevence ze dne 14. 5. 2020.  
Ze spisu není zřejmé, zda toto stanovisko bylo následně překonáno stanoviskem ze dne 16. 7. 2020.  

Odůvodnění bodu V, číslo 9 

Odvolací orgán konstatuje, že písemnost má povahu vyjádření Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice 
k dokumentaci pro stavební povolení k záměru. Odvolací orgán má za zřejmé, že vyjádření nejsou v rozporu. Vyjádření 
mohou obstát vedle sebe a není důvod se obávat, že jedno vyjádření překonává druhé.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou.  

10. Stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, ODSH – oddělení silničního hospodářství a dopravní 
obslužnosti ze dne 2. 7. 2020.  

Krajský úřad Pardubického kraje není příslušný k podání vyjádření ke stavbě obchvatu, který je silnicí I. třídy.  

Stanovisko krajského úřadu je chybné, navíc není ničím odůvodněné. Stanovisko, které není odůvodněné není platné.  

Ve stanovisku je uvedeno, že stavba cyklostezky je situována na samostatném tělese; v celé trase nedojde k křížení 
s budoucí silnicí I/36. Toto tvrzení není pravdivé. Stavba cyklostezky je vedena po samostatném tělese pouze částečně. 
Částečně je vedena po silnici I/36, např. u mostů.  

Odůvodnění bodu V, číslo 10 

Stanovisko uvádí, že Krajský úřad není v dané věci příslušným silničním správním úřadem a uplatňuje v rámci své 
působnosti stanovisko k územně plánovací dokumentaci a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení silnic 
II. a III. třídy. 

Odvolatel se odkazuje pouze na velmi jednoduché definování stavby cyklostezky spočívající převážně v tom, že stavba 
cyklostezky v celé své trase nebude křížit budoucí silnici I. třídy č. 36, což je pravdivé konstatování.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

11. Stanovisko krajského úřadu Pardubického kraje, OZPZ – oddělení integrované prevence ze dne 16. 7. 2020. 
Stanovisko je nesprávné a nepravdivé.  

Orgán posuzování vlivu na životní prostředí tvrdí, že záměr byl posuzován v roce 2018 jako součást záměru I/36 
Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina a bylo vydáno rozhodnutí ze dne 1. 8. 2018, že záměr nebude posuzován podle 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Rozhodnutí je stále platné. 
Cit. rozhodnutí je týkalo obchvatu, nikoli cyklostezky.  

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu sdělil, že stanovisko vydal samostatně, toto stanovisko nebylo ve spise 
dohledáno.  

Orgán ochrany přírody uvedl, že nemá k záměru připomínky, což je v rozporu s dalšími vyjádřeními orgánů na úseku 
ochrany přírody.  

Stanovisko není odůvodněné, tudíž je neplatné.  

Je nutné zdůraznit, že vyjádření orgánů statní správy odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu 
Pardubického kraje zcela opomíjí fakt, že stavba negativně ovlivňuje zemědělskou činnost v lokalitě. Samotná stavba 
odňala část zemědělské půdy. Další část zemědělské půdy bude odňata záborem. Tyto skutečnosti nejsou ve vyjádření 
ani uvedeny, ani odůvodněny. Stanovisko je neplatné.  
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Podávám odvolání proti „Stavebnímu povolení“ rovněž z důvodu, že stanoviska jsou ve vzájemných rozporech.  

Podávám odvolání proti „Stavebnímu povolení „ rovněž z důvodu, že chybí stanovisko Magistrátu města Pardubic, odbor 
dopravy. Je skutečností, že takovým stanoviskem by odbor potvrdil souhlas se stavbou sám sobě, což je nepřípustné. 
Vedením stavby v režimu systémové podjatosti došlo v řízení k vadnému stavu, kdy napadenému „Stavebnímu povolení“ 
chybí klíčové závazné stanovisko ve věci. Z tohoto důvodu je „stavební povolení“ neplatné.  

Odůvodnění bodu V, číslo 11 

Odvolací orgán poukazuje na povahu vydaného dokumentu Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního 
prostředí a zemědělství, oddělení integrované prevence, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice, kdy se 
jedná o vyjádření k danému záměru. Vyjádření jasně uvádí, že zamýšlený stavební záměr povede v souběhu se stavbou 
severozápadního obchvatu města Pardubic. 

Předmětné závazné stanovisko Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, se 
sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice k trvalému odnětí pozemků pod č. j. KrÚ 64570/2010/OŽPZ/Bo, ze dne 
22. 9. 2010 bylo v rámci činnosti odvolacího orgánu prověřeno a jeho existence byla bez pochyb potvrzena na 
příslušném odboru.  

Odvolací orgán dále uvádí následující, podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků 
řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, nepřihlíží. Tento bod odvolání měl být uplatněn 
v územním řízení. 

Dále odvolací orgán námitku bod. V, číslo 11 přezkoumával následovně: Krajským úřadem Pardubického kraje, 
odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením integrované prevence bylo dne 1.8.2018 pod č.j.KrÚ 
54196/2018/OŽPZ/UD vydáno rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 2.9.2018, že stavba severovýchodního 
obchvatu nebude posuzována podle zákona č.100/2001 Sb.  

Tato skutečnost je uvedena ve stanovisku Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a 
zemědělství, oddělení integrované prevence, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice ze dne 16. 7. 2020 pod 
č.j. KrÚ 49271/2020/OŽPZ/UD, které bylo předloženo k předmětnému stavebnímu řízení. Citované pravomocné 
rozhodnutí, včetně předmětného vyjádření je zákonným podkladem pro vydání stavebního povolení. Předmětné 
stavební řízení je na základě všech výše uvedených skutečností vedeno pro stavbu, která nepodléhá posouzení vlivů 
záměru na životní prostředí dle zákona č.100/2001 Sb. 

Odvolací orgán upozorňuje, že obecní úřad obce s rozšířenou působností dle § 40 odst. 4 písm d). uplatňuje stanovisko 
k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových 
komunikací. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení tedy nevydává.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

VI.  

Podávám odvolání proti „Stavebnímu povolení“, neboť „Stavební povolení“ bylo vydáno v rozporu se zákonem. V celém 
řízení byl opomenut vlastník pozemků, Alžběta Holečková, trvale bytem na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice. Alžběta 
Holečková je spoluvlastníkem všech pozemků dotčených touto stavbou v SJM, neboť předmětné pozemky byly pořízeny 
za manželství účastníka Miloše Holečka.  

Vzhledem k tomu, že Odbor dopravy opomenul účastníka řízení, je napadené „Stavební povolení“ a celé předcházející 
řízení neplatné. Za dané situace nezbývá než napadené „Stavební povolení“ zrušit a celé řízení zopakovat, neboť 
pochybení odboru dopravy nelze žádným způsobem zhojit.  

Odůvodnění bodu VI.  

Odvolací orgán konstatuje, že dle aktuálních výpisů z katastru nemovitostí je Miloš Holeček , Na Ležánkách 1922, Bílé 
Předměstí, 530 03 Pardubice, vlastníkem pozemků parc.č.1542 a 5208/3 v k.ú. Pardubice, dle listu vlastnictví č.75304 
pro k.ú. Pardubice (podílu 1/3) a vlastníkem pozemku parc.č.1455/46 v k.ú. Pardubice, dle listu vlastnictví č.51 pro k.ú. 
Pardubice (podílu 1/3). Dle výše uvedených aktuálních výpisů z katastru nemovitostí není paní Alžběta Holečková 
vlastníkem uvedených pozemků. Správní orgán při stanovení okruhu účastníků řízení vychází z  aktuálních výpisů z 
katastru nemovitostí, což je veřejná (úřední) listina. V souladu s § 53 odst.3 správního řádu - tvrzení ve veřejné (úřední) 
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listině se dále nedokazují, jsou nadány presumpcí správnosti, dokud není prokázán opak. Paní Alžběta Holečková nemá 
z výše uvedeného důvodu postavení účastníka stavebního řízení. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou, ba účelovou neboť nic nebrání odvolateli, aby nechal případně 
zanést do KN údaj o SJM. 

 

VII.  

Podávám odvolání proti napadenému „Stavebnímu povolení“ z důvodů systémové podjatosti, neboť v tomto konkrétním 
případě má samospráva, Magistrát města Pardubic, přímý zájem na výsledku řízení státní správy i Odboru dopravy 
Magistrátu města Pardubic. Celé napadené řízení bylo vedeno v režimu systémové podjatosti.  

Magistrát města Pardubic prokazatelně sjednal Znalecký Ústav U suchého dubu 1517, 530 02, Ing. Radka Machalu, 
k jednání o výkupu pozemků pro cyklostezku. Magistrát města Pardubic se mnou vedl korespondenci k výkupu pozemků, 
která však v ničem nebyla jednáním, nýbrž pouze ultimáty k prodeji mých pozemků za předem jednostranně určených 
podmínek. Magistrát města Pardubic vůči mé osobě jako účastníkovi řízení požádal o zahájení řízení o vyvlastnění.  

Stejný magistrát města Pardubic, odbor dopravy, vede řízení o stavebním povolení, k němuž dávají stanoviska téměř 
všechny odbory téhož Magistrátu města Pardubic,. Všichni tito zainteresovaní pracovníci jsou zaměstnanci Magistrátu 
města Pardubic a jsou podřízení vedení města, které o stavbě cyklostezky prokazatelně rozhodlo.  

Způsob řešení cyklostezky, kdy část stavby řeší Magistrát města Pardubic, odbor dopravy a část řeší Magistrát města 
Pardubic, stavební úřad, vytváří další systémovou podjatost, neboť jednotlivé odbory Magistrátu města Pardubic dávají 
stanoviska k oběma stavbám a pracovníci, kteří řeší jednotlivé stavby si yyměňují souhlasná stanoviska navzájem. 
Magistrát města Pardubic veřejně deklaruje zájem o stavbu cyklostezky a vytváří systémovou podjatost i vůči 
stavebníkům stavebního úřadu, kteří jsou na Magistrátu města Pardubic závislý svým pracovním místem i platem.  

Jedná se tedy o systémovou podjatost. V daném případě nelze posuzovat pouze systémovou podjatost jednotlivých 
osob, nýbrž systémovou podjatost Magistrátu města Pardubic jako celku. O této skutečnosti svědčí skutečnost, že 
stavbou se zabývají prakticky všechny odbory Magistrátu města Pardubic a je zcela nepodstatné, jaké osoby odboru je 
jmenovitě formálně řeší. Na možnost systémové podjatosti upozornil dopisem ze dne 4. listopadu 2020 již Ing. Martin 
Moravec, Ph.D., který stavbu řeší. Stanovisko Krajského úřadu pardubického kraje, odboru dopravy a silničního 
hospodářství ze dne 1. 12. 2020 pouze uvádí, že úřední osoby Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy nejsou 
vyloučeny z projednávání a rozhodování věci. Toto stanovisko je zcela nedostatečné a námitku systémové podjatosti 
neřeší. Podjatý je celý Magistrát města Pardubic, který v řízení řeší sám sebe a sám za sebe rozhoduje prostřednictvím 
svých odborů, což je nepřípustné a nezákonné.  

Tímto napadám Usnesení Krajského úřadu Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 1. 12. 
2020 jako chybné a nedostatečné.  

Tímto namítám, že celé napadené řízení proběhlo v systémové podjatosti, bylo tedy vedeno nezákonně a je neplatné.  

Odůvodnění bodu VII: 

Odvolací orgán konstatuje, že námitku podjatosti uplatněnou v odvolacím řízení je třeba vypořádat nikoliv jako námitku 
podjatosti, ale materiálně, jako námitku odvolací. Odvolací orgán k této odvolací námitce uvádí, že neshledal 
skutečnosti, které by odůvodňovaly závěr o tom, že napadené rozhodnutí bylo vydáno podjatou úřední osobou. 

O námitce podjatosti není třeba vydávat samostatné usnesení, nesplnil-li účastník podmínku bezodkladnosti podle § 14 
odst. 2 správního řádu. Uplatnil-li účastník námitku až později v řízení, přestože o důvodu vyloučení prokazatelně věděl 
dříve, k námitce se nepřihlédne. Formulaci „k námitce se nepřihlédne“ obsaženou v § 14 odst. 2 správního řádu je 
ovšem nutno vykládat tak, že o námitce podjatosti úřední osoby, která nebyla účastníkem řízení uplatněna bez 
zbytečného odkladu, se nerozhoduje samostatným usnesením. To však neznamená, že by se skutečnostmi, které jsou v 
ní uvedeny, neměl příslušný správní orgán vůbec zabývat. – viz Rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 89/2010 
– 152 ze dne 30. ledna 2013 

Námitku odvolatel účelově rozšiřuje a odůvodňuje podjatostí celého Magistrátu města Pardubic jako celku. Odvolací 
orgán uvádí, že pochybnosti o nepodjatosti úřední osoby jsou založeny tehdy, pokud jsou rozumné a reálně odůvodňují 
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možnou existenci nežádoucího vztahu, který by mohl „zkřivit“ postoj úřední osoby k výkonu svěřené pravomoci, v jehož 
důsledku by mohla být ohrožena nestrannost úřední osoby. 

Pochybnost o nepodjatosti úřední osoby musí být tedy doložitelná a přezkoumatelná, nestačí ji odůvodňovat jen blíže 
nekonkretizovanými a nijak nepodloženými tvrzeními nebo jí bez dalšího dovozovat z procesního postupu správního 
orgánu. 

Podjatost, která je odvolatelem tvrzena, by popřela samotný výkon územní samosprávy a přenesené působnosti státní 
správy. Správní orgán I. stupně disponuje odborným aparátem, který se dále nechává zastupovat odbornými 
společnostmi, jež dalece přesahuje navrženou podjatost. Celá námitka podjatosti je účelově rozvedena na hranu 
možného. Pro samotné posouzení namítané podjatosti se uplatní § 14 odst. 1 správního řádu, dle kterého každá osoba 
bezprostředně se podílející na výkonu pravomoci správního orgánu (dále jen "úřední osoba"), o níž lze důvodně 
předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci, k účastníkům řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na 
výsledku řízení, pro nějž lze pochybovat o její nepodjatosti, je vyloučena ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění 
by mohla výsledek řízení ovlivnit. Dále dle odst. 2 stejného ustanovení platí, že úřední osoba není vyloučena podle 
odstavce 1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo 
jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku. 

Odvolací orgán se zabýval otázkou, kdy je obec sama účastníkem řízení vedeného orgánem obce. Nejvyšší správní soud 
ve svém rozhodnutí ze dne 16. prosince 2004, č. j. 2 As 21/2004-67,  ve kterém dospěl NSS k závěru, že věcná a místní 
příslušnost je určena zákonem a i v jiných případech běžně nastává situace, kdy účastníkem řízení vedeného orgánem 
obce je obec sama, přičemž taková situace je zákonem výslovně připuštěna, předpokládána a vyžadována, a proto 
shledává toto řešení ústavně konformním. Konkrétně Nejvyšší správní soud konstatoval, že: „V mnoha případech 
přitom i v těchto oblastech může nastat a běžně nastává situace, kdy účastníkem správního řízení vedeného orgánem 
obce je obec sama. Zákonodárce přistoupil k takovému zákonnému a přitom ústavně konformnímu řešení, které 
připouští, aby v kterémkoliv stupni správního řízení o právu nebo povinnosti územně samosprávné jednotky na 
konkrétním úseku státní správy rozhodoval orgán tohoto územněsprávního celku. Pracovník takového orgánu v daném 
řízení nevystupuje prvotně jako zaměstnanec, nýbrž jako úředník územně samosprávného celku, mezi jehož základní 
povinnosti podle zákona č. 312/2002 Sb. patří mj. dodržovat ústavní pořádek, právní předpisy vztahující se k práci j ím 
vykonávané, hájit při výkonu správních činností veřejný zájem, jednat a rozhodovat nestranně bez ohledu na své 
přesvědčení a zdržet se při výkonu práce všeho, co by mohlo ohrozit důvěru v nestrannost rozhodování [§ 16 odst. 1 
písm. a), b), c) a f) citovaného zákona]. Tyto povinnosti pak má úředník i při výkonu státní správy, která byla na orgán 
samosprávy zákonem přenesena (§ 2 odst. 3 cit. zákona). Skutečnost, že zákon uvedené povinnosti úředníků územních 
samosprávných celků takto explicitně vypočítává, je podle Nejvyššího správního soudu třeba vnímat právě i v souvislosti 
s tím, že tito úředníci jsou v mnoha případech povoláni k rozhodování o věcech týkajících se obce či kraje, tedy de facto 
jejich zaměstnavatelů. Nejvyšší správní soud je tak přesvědčen, že pouze tato situace, která je zákonem výslovně 
připuštěna, předpokládána a vyžadována, nemůže být bez dalšího důvodem podjatosti pracovníka orgánu územně 
samosprávného celku, a to i přes pracovní či jiný obdobný vztah k takovému celku jakožto účastníkovi řízení či z toho 
plynoucí jistou finanční závislost. Aby byly v takových případech dány pochybnosti o podjatosti konkrétního úředníka, 
musela by přistoupit ještě další skutečnost, např. důvodná obava z ovlivňování úředníka ze strany jeho zaměstnavatele v 
konkrétním případě.“ 

S ohledem na uspořádání veřejné správy a existenci samostatné a přenesené působnosti bude často docházet k 
situacím, kdy obec jako stavebník bude rozhodovat o své vlastní záležitosti, což připouští ve výše uvedeném rozhodnutí 
také Nejvyšší správní soud. V takovém případě by správní orgán mohl být shledán systémově podjatým vždy, čímž by 
došlo k paralýze veřejné správy, jelikož by dle zákona příslušné orgány nemohly v dané věci rozhodovat a záležitosti by 
tedy musely být rozhodovány jiným správním orgánem. Zajisté nebylo cílem zákonodárce v každém takovém případě 
postupovat záležitosti jinému správnímu orgánu, který by ve věci rozhodl. K vyloučení z důvodu podjatosti je tedy v 
konkrétním případě třeba nalézt vždy ještě určitý konkrétní zájem (pozitivní nebo negativní) oprávněné úřední osoby na 
výsledku řízení, pro který lze o její nepodjatosti pochybovat. Skutečnosti, které mohou přistoupit a deformovat 
schopnost úřední osoby rozhodovat nestranně, mohou být například jevy v politické či mediální sféře, kontroverznost 
rozhodované věci atd. Za systémově podjatý nemůže být správní orgán shledán pouze na základě tvrzení účastníků 
řízení, že dojde k vydání stanovisek orgánem obce dané obci. Z tohoto důvodu pro shledání systémové podjatosti 
správního orgánu musí být účastníkem, který podal námitku systémové podjatosti, uvedeny konkrétní skutečnosti, na 
základě kterých se účastník řízení domnívá, že může být správní orgán ve svém rozhodování ovlivňován i jinými než 
zákonnými hledisky. Povinností účastníků řízení bylo tedy ve své námitce podjatosti tyto konkrétní důvody tvrdit. 
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Samotná skutečnost, že se jedná o zaměstnance města, nepostačuje automaticky k založení pochybnosti o nepodjatosti 
úředních osob (viz argumentace výše).  

Pouhé tvrzení, že se jedná o orgán, který rozhoduje o své vlastní věci, k prokázání systémové podjatosti správního 
orgánu nestačí, jak ostatně plyne také z dosavadních judikatorních rozhodnutí. Tím, že účastník řízení ve své námitce 
tyto konkrétní důvody neuvádí, nedává ani možnost je posoudit a hlouběji se jimi zabývat. Tvrzení je v tomto ohledu 
tedy nedostatečné, přičemž jistě není úkolem krajského úřadu tyto důvody za účastníky řízení domýšlet. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

VIII. 

Podávám odvolání proti napadenému stavebnímu povolení, neboť odbor dopravy, vydává stavební povolení pouze na 
část stavby, svoje rozhodnutí však opírá o jiné řízení, které není s napadeným řízením provázáno způsobem, který by to 
dovoloval. Část stavby, o kterou je stavební povolení opřeno, však řeší Magistrát města Pardubic, stavební úřad (dále 
jen „stavební úřad“). Jedná se zejména o platnost územního rozhodnutí, prodloužení platnosti územního rozhodnutí, 
závazná stanoviska dotčených orgánů.  

Odbor dopravy, napadané stavební povolení ve výroku ani v odůvodnění s rozhodnutím stavebního úřadu neprovázal. 
Stavební povolení v ničem výše uvedené zásadní skutečnosti neuvádí. Stavební povolení je vydáno způsobem, kdy 
neukončené řízení stavebního úřadu, kde je napadena platnost územního rozhodnutí, jeho prodloužení, stanoviska 
dotčených orgánů a je vedeno řízení o námitce systémové podjatosti v tomto řízení bere jako závazný schválený podklad 
pro své vlastní rozhodnutí.  

Dle mého názoru nelze vydat stavební povolení dříve, než bude vyřešena platnost územního rozhodnutí a to nikoli pouze 
z titulu žádosti o prodloužení, ale z důvodu, že předchozí prodloužení územního rozhodnutí byla neplatná, neboť se 
opírala o neplatná stanoviska dotčených orgánů, jejichž lhůta dávno vypršela a další podobně vadné dokumenty.  

Mám nadto důvodně za to, že rozdělení řízení mezi odbor dopravy a stavební úřad je nedůvodné a účelové. Jeho cílem je 
ztížit procesní postavení účastníků řízení a prosadit tak stavbu, ačkoli náležitosti pro vydání stavebního povolení 
rozhodnutí nesplňuje.  

Výše uvedené skutečnosti činí napadené stavební povolení nepřezkoumatelným a nezákonným, v  důsledku tedy 
neplatným.  

Odůvodnění bodu VIII: 

Odvolací orgán konstatuje, že stavba nemůže být povolena jako celek jedním stavebním úřadem, nýbrž jednotlivými 
stavebními úřady v rozsahu jejich věcné působnosti. Správní orgán I. stupně vymezil svou věcnou a místní působnost, 
tedy příslušnost k projednání žádosti o povolení stavby cyklostezky podél silnice I. třídy.  

Odvolací orgán připomíná, že správní orgán I. stupně dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích 
vykonává působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně 
přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a 
působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací. 

Dále odvolací orgán úřad uvádí, že správní orgán I. stupně je věcně i místně příslušným stavebním úřadem. Správní 
orgán I. stupně je příslušný speciální stavební úřad, podle ustanovení § 40 odst. 4, písm. a) zákona o pozemních 
komunikacích. Dále se správní orgán I. stupně řízením zabýval v rozsahu, který byl uveden v žádosti v souladu 
s předloženou projektovou dokumentací. 

Odvolací orgán si dále vyžádal na základě žádosti (ze dne 31. 1. 2022) o součinnost dle § 8 odst. 2 správního řádu od 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se 
sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice o prověření námitek pod body IV. V. IX. předmětného odvolání.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice prostudoval a zapůjčil spis od stavebního úřadu ve věci vydaného územního 
rozhodnutí na výše uvedenou stavbu a sdělil, dne 8. 3. 2022 k věci následující: 
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Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice je toho názoru, že výše uvedené námitky odvolatele jsou nedůvodné, územní 
rozhodnutí nepozbylo platnosti a souhlas vydaný stavebním úřadem dle § 15 odst. 2 stavebního zákona je dostačující. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

IX.  

Podávám odvolání z důvodu, že dle mého názoru nemá stavba platné územní rozhodnutí a z tohoto důvodu nelze na 
stavbu vydat stavební povolení.  

Územní rozhodnutí na stavbu bylo prodlužováno opakovaně. V době, kdy bylo územní rozhodnutí opakovaně 
prodlužováno, neměla stavba platná vyjádření dotčených orgánů. Přesto stavební úřad územní rozhodnutí na stavbu 
prodlužoval. V rozhodné době také došlo opakovaně ke změně legislativních a právních předpisů ve stavebním řízení a 
souvisejících předpisech. Územní rozhodnutí bylo prodlužováno nezákonně a je neplatné.  

V důsledku je neplatné ani v současné době stavebním úřadem vedené řízení o prodloužení územního rozhodnutí. Toto 
řízení není k dnešnímu dni ukončeno. Řízení je napadeno námitkami, včetně námitky systémové podjatosti. Není zřejmé, 
zda a kdy bude o platnosti a prodloužení územního rozhodnutí rozhodnuto. Nelze předjímat výsledek tohoto řízení a 
vydat stavební povolení na stavbu.  

Je zřejmé, že Odbor dopravy v řízení zásadně pochybil, neboť neplatnost územního řízení má za následek i neplatnost 
stavebního povolení.  

Jediným důvodem žádosti o prodloužení platnosti územního rozhodnutí je „nedořešení majetkoprávních vztahů“. Takový 
důvod však není dostatečným argumentem pro prodloužení územního rozhodnutí na stavbu. Pokud by však tento důvod 
byl shledán legitimním, nemůže být za situace nedořešených majetkoprávních vztahů vydáno stavební povolení. Tyto 
úkony se vzájemně vylučují. Na této skutečnosti nic nemění, že řízení je vedeno podle zák. 416/2009 Sb. 

Výše uvedené skutečnosti činní napadené „Stavební povolení“ nepřezkoumatelným a nezákonným, v důsledku tedy 
neplatným. 

Odbor dopravy měl minimálně řízení o stavebním povolení přerušit do dob pravomocného rozhodnutí o platnosti 
územního rozhodnutí na stavbu.  

Odůvodnění bodu IX: 

Odvolací orgán si vyžádal na základě žádosti (ze dne 31. 1. 2022) o součinnost dle § 8 odst. 2 správního řádu od 
Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se 
sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice o prověření námitek pod body IV. V. IX. předmětného odvolání.  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice prostudoval a zapůjčil spis od stavebního úřadu ve věci vydaného územního 
rozhodnutí na výše uvedenou stavbu a sdělil, dne 8. 3. 2022 k věci následující: 

Územní rozhodnutí o umístění stavby „I/36 Pardubice, Trnová – Fáblovka – Dubina, související stavba – cyklostezka“ č. j. 
MmP 3672/2012 (dále rovněž jen „ÚR“) bylo vydáno dne 17. 1. 2012 (nabylo právní moci dne 22. 2. 2012), Magistrátem 
města Pardubic, stavebním úřadem (dále jen „stavební úřad“). Stavebním úřadem byla platnost tohoto územního 
rozhodnutí několikrát prodlužována, avšak vždy v zákonných lhůtách. První žádost o prodloužení platnosti rozhodnutí o 
umístění stavby byla podána dne 22. 1. 2014, rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. j. MmP 
15835/2014 bylo vydáno dne 12. 3. 2014 (lhůta prodloužena do 18. 4. 2017, PM rozhodnutí 18. 4. 2014), další žádost ze 
dne 17. 2. 2017 – rozhodnutí o prodloužení platnosti územního rozhodnutí č. j. MmP 25178/2017 ze dne 18. 4. 2017 
(lhůta prodloužena do 18. 4. 2020, PM rozhodnutí 25. 5. 2017), žádost ze dne 27. 1. 2020 – toto řízení bylo přerušeno 
dne 11. 2. 2021 do doby vyřešení namítané systémové podjatosti, následně po vyřešení podjatosti rozhodnutí o 
prodloužení vydáno dne 17. 2. 2022 pod č. j. MmP 19268/2022 (napadeno odvoláním, zatím nepostoupeno odvolacímu 
orgánu). K namítané platnosti ÚR odvolací orgán odkazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu 7 As 111/2017-43 
ze dne 20. 8. 2014 a uvádí: o umístění předmětné stavby bylo rozhodnuto územním rozhodnutím ze dne 17. 1. 2012, 
které nabylo právní moci dne 22. 2. 2012. Soulad záměru z hledisek uvedených v ust. § 90 stavebního zákona posuzoval 
stavební úřad v tomto územním řízení. V souladu s odbornou literaturou je třeba doplnit to, že v řízení o prodloužení 
platnosti územního rozhodnutí se znovu hlediska ve smyslu ust. § 90 stavebního zákona neposuzují, protože o umístění 
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stavby již bylo pravomocně rozhodnuto, ale posuzuje se pouze zachování práva žadatele provést stavbu na základě již 
vydaného a pravomocného územního rozhodnutí. Nejedná se tedy o opakované územní řízení. Citace z tohoto 
rozsudku: K tomuto srv. např. Roztočil, A., Hrůšová, K., Lachmann, M., Potěšil, L.: Stavební zákon. Komentář. 1. vydání. 
Praha: C. H. Beck 2013, komentář k § 93 odst. 3, kde se uvádí, že „základním smyslem prodloužení platnosti územního 
rozhodnutí dle § 93 odst. 3 stavebního zákona je toliko zachování práva žadatele provést stavbu na základě již 
vydaného pravomocného územního rozhodnutí za podmínek v tomto rozhodnutí stanovených, a to za předpokladu, že 
žadatel uvede důvody, pro které nepožádal o vydání stavebního povolení, resp. nezapočal s realizací záměru v souladu s 
územním rozhodnutím. Na jejich základě „může“ stavební úřad prodloužit platnost územního rozhodnutí. Z dikce 
zákona jakož i ze systematického výkladu lze dovodit, že se zde nejedná o přezkoumávání podmínek pro vydání 
územního rozhodnutí (resp. o opakované územní řízení), ale o správní uvážení správního orgánu, resp. stavebního 
úřadu, zda s ohledem na důvody uvedené v žádosti platnost územního rozhodnutí prodlouží, či nikoli.“  

Doba platnosti územního rozhodnutí je upravena ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona. Podle tohoto ustanovení může 
stavební úřad dobu platnosti územního rozhodnutí na odůvodněnou žádost prodloužit; podáním žádosti se běh lhůty 
platnosti rozhodnutí staví. Zákon nestanovuje výslovně žádná hlediska, která by měl stavební úřad brát v úvahu, když 
posuzuje žádost o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí. Z jeho textu lze pouze dovodit, že stavební úřad 
musí zahájení řízení oznámit těm osobám, které jsou oprávněny vydat závazné stanovisko či podat námitku nebo 
připomínku. Zásadní změny podmínek v území jsou hlediskem, které musí stavební úřad brát při prodlužování platnosti 
územních rozhodnutí v úvahu. Právě proto stavební úřad v tomto řízení oslovuje dotčené orgány, které by jej měly na 
základě jeho výzvy upozornit, že určitá změna podmínek je natolik závažná, že jejich původní závazné stanovisko již není 
aktuální, neboť veřejný zájem, který dotčený orgán chrání, může být zasažen v podstatně větší míře či odlišným 
způsobem, než tomu bylo v době umísťování stavby. Sovou povinnost oslovit dotčené orgány stavební úřad splnil (viz 
rozsudek NSS č. j. 6 As 74/2017-27).  

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem 
Komenského nám. 125, 53211 Pardubice je toho názoru, že výše uvedené námitky odvolatele jsou nedůvodné, územní 
rozhodnutí nepozbylo platnosti a souhlas vydaný stavebním úřadem dle § 15 odst. 2 stavebního zákona je dostačující.  

Odvolací orgán se ztotožňuje se závěry Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru majetkového, stavebního řádu a 
investic, oddělení stavebního řádu, se sídlem Komenského nám. 125, 53211 Pardubice. Odvolací orgán dále konstatuje, 
že může být vydáno stavební povolení, jelikož dle ust. § 93 odst. 3 stavebního zákona se podáním žádosti o prodloužení 
územního rozhodnutí běh lhůt staví.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

X. 

Podávám odvolání proti napadenému „stavebnímu povolení“, neboť napadeným stavebním povolením nebylo 
prokázáno, že stavební řízení je vedeno podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.  

Odbor dopravy to v napadením „stavebním povolení“ toliko tvrdí, ničím to však neprokazuje a neodůvodňuje. Dle mého 
názoru je řádně nezdůvodněné stavební povolení neplatné.  

Cyklostezka sama o sobě není stavbou, kterou lze vést podle zákona č. 416/2009 Sb.  

V tomto konkrétním případě nejde o stavbu související se stavbou obchvatu I/36 Pardubice – Trnová – Fáblovka – 
Dubina. Obě stavby mají odlišného vlastníka jsou vedeny podle odlišných právních předpisů.  

V mém konkrétním případě je Magistrátem města Pardubice tvrzeno, že stavba cyklostezky je stavbou související se 
stavbou obchvatu mimo jiné proto, že jde o stavbu souběžnou, z této skutečnosti dovozuje právní i faktickou souvislost 
se stavbou obchvatu a oprávněnost řízení. Toto tvrzení není pravdivé. O skutečnosti, že pozemky v mém spoluvlastnictví 
nejsou souběžné se stavbou svědčí i výkresová dokumentace ve spise řízení, jmenovitě výkres zpracovávaný 
Magistrátem města Pardubic, konkrétně jím pověřenou společností Valbek, spol. s.r.o., Vaňurova 505/17, 46007 Liberec 
3. Z výkresu je nepochybné, že pouze malá část plánované cyklostezky, která se týká pozemků v mém spoluvlastnictví, 
by mohla být souběžná se stavbou obchvatu. Zdaleka větší část plánované stavby cyklostezky rozhodně rovnoběžná 
není. To ostatně vyplývá i ze samotného textu k výkresu, kde je, mimo jiné, zakresleno i výhledové napojení městské 
cyklostezky, která však rozhodně není součástí současného řízení.  
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K souběžné stavbě ve smyslu zák. 416/2009 uvádím, že stavbou související se stavbou hlavní měl zákonodárce na mysli 
součásti a příslušenství stavby hlavní, přeložky, výstavbu infrastruktury atd. Zcela jistě tím neměl na mysli odlišnou 
stavbu, která není dopravní stavbou ani stavbou související se stavbou ve veřejném zájmu, ani, v mém případě, stavbou 
souběžnou, byť by tato stavba byla pochycena v územně plánovací dokumentaci.  

Řízení ohledně pozemků v mém vlastnictví z důvodu souběžné stavby u mých pozemků neodpovídá skutečnému stavu 
věci a nelze ho platně vést, neboť není opřeno o zákonné důvody.  

Odůvodnění bodu X. 

Odvolací orgán uvádí, že dle ust. § 17 odst.1 zákona o pozemních komunikacích - dálnice, silnice a místní komunikace 
I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely 
považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I.třídy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o stavbu cyklistické stezky podél stavby severovýchodního obchvatu – silnice I/36, jedná se o stavbu 
veřejně prospěšnou. Na stavební řízení se vztahuje zákon č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění ke dni podání žádosti o 
stavební povolení  (dále jen „zákon o urychlení infrastruktury“) – dle § 1 odst.2 písm.a) zákona o urychlení 
infrastruktury se dopravní infrastrukturou pro účely tohoto zákona rozumí stavby dálnic nebo silnic I.třídy nebo stavby s 
nimi související. 

Odvolací orgán dále uvádí následující, podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků 
řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, nepřihlíží. Tento bod odvolání měl být uplatněn 
v územním řízení. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

XI.  

Podávám odvolání proti napadenému „stavebnímu povolení“, neboť v platném územním plánu stavba cyklostezky 
v navrhovaném pojetí není. Nelze umísťovat stavbu v rozporu s platným územním plánem, takové stavební řízení je 
nezákonné, stavbu nelze umístit.  

Odůvodnění bodu XI: 

Odvolací orgán konstatuje, že podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které 
byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, nepřihlíží. Tento bod odvolání měl být uplatněn v územním řízení. 

Základním smyslem stavebního povolení je určení podmínek pro provádění stavby, která byla jako celek do území 
umístěna územním rozhodnutím.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

XII.  

Podávám odvolání proti napadenému „stavebnímu povolení“, neboť stavba neřeší sjezd na pozemky v mém vlastnictví. 
Umístění stavby je v rozporu s vlastnickými právy, které jsou stavbě nadřazeny.  

„Stavební povolení“ porušuje moje ústavní práva. Tento argument je plně platný i ve vztahu k řízení vedeném odborem 
dopravy.  

Odůvodnění bodu XII: 

Odvolací orgán k následujícímu bodu uvádí následující, sjezdy na předmětné pozemky měly být řešeny v rámci 
územního řízení. Smyslem stavebního povolení je určení podmínek pro provádění stavby, která byla jako celek do 
území umístěna územním rozhodnutím. Dále podle § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, 
které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, nepřihlíží. Tento bod odvolání měl být uplatněn v územním 
řízení. 

Dále odvolatel neuvedl, která jeho ústavní práva měla být porušena, tudíž k takto nekonkrétní námitce nelze 
přihlédnout. 
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XIII.  

Podávám odvolání proti napadenému „stavebnímu povolení“, neboť v něm není dořešena otázka dočasných záborů. 
Zábory znehodnocují pozemky, které zůstanou v mém vlastnictví. Pro mne uspokojivé řešení této věci musí být se, mnou 
technicky vyřešeno a smluvně garantováno před vydáním „stavebního povolení“, v opačném případě se jedná o 
nepřípustný zásah do soukromého vlastnictví, který je protiústavní.  

Odůvodnění bodu XIII: 

K předmětnému bodu krajský úřad uvádí, že se podrobně seznámil s předmětnou projektovou dokumentací a musí 
konstatovat, že projektová dokumentace dočasné zábory pozemků řeší. Námitky týkající se nevyřešených 
majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům nelze uplatnit ve stavebním řízení. Jak již bylo výše uvedeno na řízení 
se vztahuje zákon o urychlení výstavby, správní orgán I.stupně v tomto řízení aplikoval ustanovení § 184a odst. 3 
stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný 
stavební záměr  nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. 
Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 
stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro uskutečnění staveb nebo jiných veřejně 
prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, jsou-li vymezeny ve vydané územně 
plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické infrastruktury, včetně plochy 
nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“. Stavební povolení tak v souladu s výše 
uvedenými ustanoveními stavbu řeší pouze z hlediska veřejného práva. Z hlediska práva soukromého je na žadateli 
(stavebníkovi) nadále třeba obstarat si soukromoprávní titul k dotčeným pozemkům. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

XIV.  

Podávám odvolání proti napadenému „Stavebnímu povolení“, neboť v napadeném „Stavebním povolení“ nejsou řešena 
věcná břemena a přeložky infrastruktury.  

Odůvodnění bodu XIV: 

Odvolací orgán se odvolává v otázce řešení věcných břemen na odůvodnění bodu XIII. Námitka týkající se přeložek 
infrastruktury nelze uplatnit v předmětném stavebním řízení. Jedná se o soubory staveb, jejiž umístění bylo povoleno 
výše uvedeným pravomocným územním rozhodnutím. Tyto stavby dále nevyžadují vydání stavebního povolení 
v souladu s ust. § 103 odst. 1 stavebního zákona. 

Odvolací orgán konstatuje, že podle ustanovení § 114 odst. 2 stavebního zákona se k námitkám účastníků řízení, které 
byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, nepřihlíží. Tento bod odvolání měl být uplatněn v územním řízení. 

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

XV. 

Podávám odvolání proti „Stavebnímu povolení“, neboť pro stavbu mají být použity pozemky v mém vlastnictví, které 
Magistrát města Pardubic do dnešního dne nekoupil. Za pozemky mi nabídl nepřiměřeně nízkou cenu. Pokouší se zahájit 
proti mé osobě řízení o vyvlastnění.  

Odůvodnění bodu XV.  

Odvolací orgán uvádí, že dle ust. § 17 odst.1 zákona o pozemních komunikacích - dálnice, silnice a místní komunikace I. 
třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely 
považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I.třídy. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o stavbu cyklistické stezky podél stavby severovýchodního obchvatu – silnice I/36, jedná se o stavbu 
veřejně prospěšnou. Na stavební řízení se vztahuje zákon č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění ke dni podání žádosti o stavební 
povolení  (dále jen „zákon o urychlení infrastruktury“) – dle § 1 odst.2 písm.a) zákona o urychlení infrastruktury se 
dopravní infrastrukturou se pro účely tohoto zákona rozumí stavby dálnic nebo silnic I.třídy nebo stavby s nimi 
související.  
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Námitky týkající se nevyřešených majetkoprávních vztahů k dotčeným pozemkům nelze uplatnit ve stavebním řízení. 
Jak již bylo výše uvedeno na řízení se vztahuje zákon o urychlení výstavby, správní orgán I.stupně v tomto řízení 
aplikoval ustanovení § 184a odst. 3 stavebního zákona, v němž je uvedeno, že je-li pro získání potřebných práv k 
pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr  nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem, souhlas 
vlastníka pozemku či stavby se nedokládá. Účely vyvlastnění, tj. účely, pro něž lze odejmout, nebo omezit vlastnické 
právo jsou vymezeny v ustanovení § 170 stavebního zákona takto: „Práva k pozemkům a stavbám, potřebná pro 
uskutečnění staveb nebo jiných veřejně prospěšných opatření podle stavebního zákona, lze odejmout nebo omezit, 
jsou-li vymezeny ve vydané územně plánovací dokumentaci a jde-li o veřejně prospěšnou stavbu dopravní a technické 
infrastruktury, včetně plochy nezbytné k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel“. Stavební 
povolení tak v souladu s výše uvedenými ustanoveními stavbu řeší pouze z hlediska veřejného práva. Z hlediska práva 
soukromého je na žadateli (stavebníkovi) nadále třeba obstarat si soukromoprávní titul k dotčeným pozemkům.  

Případná „nedohoda“ v této fázi není důvodem k nepovolení stavby. V případě vyvlastnění může jít odvolatel k soudu.  

Odvolací orgán námitku považuje za nedůvodnou. 

XVI.  

Podávám odvolání proti „stavebnímu povolení“, neboť Odbor dopravy zcela rezignoval na své povinnosti na úseku 
ochrany přírody a krajiny. Stavba svým měřítkem, rozsahem a objemem vytváří masivní celek, který je v nesouladu 
s okolní zástavbou a představuje závažný zásah v dané lokalitě. Neobejde se bez vykácení dřevin, včetně vzrostlých 
stromů a změn krajinného rázu. Neodpovídá struktuře a charakteru dosavadní zástavby. Exponovanost stavby znamená 
v daném území jednoznačně nežádoucí dominantní zásah do přírody, krajiny i života obyvatel. Záměr stavby představuje 
výrazné dopravní zatížení lokality, překročení limitů hluku.  

Jsem přesvědčen, že stavba vyžaduje samostatné posouzení vlivu na životní prostředí EIA, které nemá.  

V tomto ohledu odvoláním napadám všechna stanoviska na úseku životního prostředí, neboť se danou problematikou 
zabývají nedostatečně, nebo chybně.  

Odůvodnění bodu XVI: 

Odvolací orgán se plně odkazuje na odůvodnění bodu V, číslo 8 

Dále odvolatel neuvádí, jak se výše zmíněné okolnosti promítají do jeho práv, čím je narušují.  

Odvolací orgán k předmětné námitce nepřihlíží i vzhledem k přílišné obecnosti námitky.  

XVII.  

Stavební povolení neobsahuje řádné poučení a z toho důvodu je neplatné. Odbor dopravy poučení nepřípustně zkrátil. 
Není uvedeno, co znamená ode dne oznámení, jaká jsou práva jednotlivých účastníků řízení, tito nejsou poučeni, proti 
čemu se lze a naopak nelze odvolat.  

Odůvodnění bodu XVII:  

Odvolací orgán konstatuje, že poučení účastníků je v napadeném rozhodnutí nedostatečné. Dle ustanovení § 68 odst.5 
správního řádu se v poučení uvede, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možno tak učinit, od 
kterého dne se tato lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhodne a u kterého správního orgánu se odvolání 
podává. Dle ustanovení § 68 odst.6 správního řádu, pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost v 
poučení uvedena. V novém projednání je žádoucí, aby správní orgán I.stupně poučení účastníků upravil v souladu s výše 
uvedenými ustanoveními např. níže uvedeným způsobem (případně do budoucna upravil ve všech svých rozhodnutích):  

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 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 dopravy a silničního hospodářství, které o odvolání 
rozhodne, a to cestou Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, 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. 
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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. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Včas podané a přípustné odvolání má podle § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

Odvolací orgán se částečně ztotožňuje s námitkou odvolatele, poučení účastníků je v napadeném rozhodnutí není zcela 
dostatečné. Zároveň ve vztahu k odvolateli je tato námitka bezpředmětná, když je více než zřejmé, že on sám na 
základě poučení daného správním orgánem I. stupně, dobře věděl, jak a kdy má odvolání podat a podal je správně a ve 
stanovené lhůtě.  

XVIII.  

Odvolání napadám z důvodu, že dle mého názoru nejde o stavbu ve veřejném zájmu. Vzhledem k napadenému 
územnímu rozhodnutí není možné pracovat pouze s tezí, že stavba je ve veřejném zájmu, protože je to napsáno 
v územním rozhodnutí. Rovněž tak nelze veřejný zájem stavět nad zájmy dalších účastníků řízení s odvoláním na 
stanovisko, že stavba cyklostezky je stavba související se stavbou ve veřejném zájmu – severovýchodního obchvatu 
Pardubice – Trnová – Fáblovka – Dubina.  

Veřejný zájem v obecném pojetí je celoskupinový zájem, tj. takový zájem, který přesahuje zájem jednotlivce či pouhé 
frakce. V zásadě jsou za oblasti veřejného zájmu považovány bezpečnost, sociální smír, hospodářský růst, sociální 
spravedlnost, udržitelný rozvoj, zdraví obyvatelstva. O nic takového se v předmětném řízení nejedná. Ačkoli veřejný 
zájem patří mezi důležité právní instituty a operuje s ním celá řada právních norem. Platné právo neobsahuje jeho 
definici; veřejný zájem se proto řadí mezi tzv. neurčité pojmy. V demokratickém právním státě je však nepřípustné 
hovořit o veřejném zájmu, jemuž se občané musí podřídit; taková představa je vlastní totalitním diktaturám. Skutečnost, 
že platné právo veřejný zájem nevymezuje, představuje problém zejména v případech, kdy veřejná moc s odvoláním na 
existenci tvrzeného veřejného zájmu zasahuje do sféry soukromých práv fyzických a právnických osob, v prvé řadě 
v případě vyvlastnění. V tomto konkrétním případě má stavební úřad tendenci vykládat veřejný zájem extensivně a 
prodražovat údajnému veřejnému zájmu záměr vybudování cyklostezky s odůvodněním, že tento neurčitý záměr je 
nadřazen konkrétním právům vlastníků sousedních nemovitostí. Takový výklad však naráží na meze ústavnosti, neboť 
zde nejde o nic jiného než o konflikt zájmů soukromých, z nichž jeden je upřednostňován před druhým a je porušován 
ústavní princip nedotknutelnosti soukromého vlastnictví. Jak ústavní soud dovodil již v nálezu sp. zn. IV. ÚS 412/04: „… 
veřejný zájem nemůže vždy a zcela, jaksi automaticky, převážit nad zájem jednotlivce a zbavit jej svrchu zmíněných 
základních práv…“ 

Odůvodnění bodu XVIII:  

Odvolací orgán v dané věci souhlasí s odůvodněním správního orgánu I. stupně, že předmětná stavba je stavbou 
související se silnicí I. třídy č. 36, jelikož tato skutečnost je stanovená zákonným ust. § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích. „Dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby 
související jsou veřejně prospěšné. Za související stavbu se pro tyto účely považuje i stezka pro cyklisty a stezka pro 
chodce a cyklisty souběžná se silnicí nebo místní komunikací I. třídy.“ 

Odvolací orgán konstatuje, že v případě cyklostezky se jedná o stavbu pro širokou veřejnost, která spojuje severní 
a východní část města. Umožní tak ekologickou dopravu mnoha stovek osob do zaměstnání či škol a současně bude 
sloužit pro sportovní vyžití osob. Veřejný zájem tak bude mnohonásobně převážen nad zájmem soukromým. 

Na stavební řízení se vztahuje zákon č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury 
a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění ke dni podání žádosti o stavební povolení  (dále jen „zákon 
o urychlení infrastruktury“) – dle § 1 odst.2 písm.a) zákona o urychlení infrastruktury se dopravní infrastrukturou se pro 
účely tohoto zákona rozumí stavby dálnic nebo silnic I.třídy nebo stavby s nimi související. 

Odvolací orgán podle ust. § 90 odst. 1 písm. b) správního řádu dospěl k závěru, že napadené rozhodnutí bylo vydáno 
v rozporu s právními předpisy, a proto napadené rozhodnutí ruší a věc vrací k novému projednání správnímu orgánu 
I. stupně, který rozhodnutí vydal. Správní orgán I. stupně je při novém projednání věci vázán tímto právním názorem 
odvolacího orgánu. Správní orgán I. stupně bude v novém projednání věci postupovat v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména stavebním zákonem a prováděcími předpisy k němu příslušejícími a podpůrně se správním řádem.  
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Odvolací orgán si je vědom až obstrukční povahy předmětných námitek. Mnohé z předložených námitek se až účelově 
opakují a navazují na sebe. Odvolací orgán se i přes obstrukční stránku námitek každou námitkou jednotlivě zabýval 
a zaujal k ní své stanovisko. Celé řízení ovšem trpí zásadními vadami procesními a jsou zde dvě nezákonná závazná 
stanoviska dotčených orgánů.  

Odvolací orgán převzal okruh účastníků řízení v rozsahu vymezeném stavebním úřadem, aby nenarušil sled řízení, práva 
a právem chráněné zájmy účastníků řízení a dalších osob dosud na řízení zúčastněných (§ 4 odst. 4 správního řádu). 

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti rozhodl odvolací orgán tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí o odvolání. 

Poučení o odvolání:  

Proti tomuto rozhodnutí odvolacího správního orgánu se dle § 91 odst. 1 správního řádu nelze dále odvolat.  

Rozhodnutí odvolacího správního orgánu je v právní moci, jestliže bylo oznámeno všem odvolatelům a účastníkům 
uvedeným v ust. § 27 odst. 1 správního řádu. 

 
 

„otisk úředního razítka“ 
 
 

Mgr. Zdeněk Semorád 
vedoucí odboru dopravy 
a silničního hospodářství 

v zastoupení Ing. Mojmír Myšák 
vedoucí oddělení silničního hospodářství 

 

 

Obdrží: 

Odvolatel: 
Miloš Holeček, bytem Na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice 
 
Účastníci řízení (doručenky): 
Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, IČ 002744046, 
zastoupeno spol. Valbek, spol. s. r. o., se sídlem Vaňurova 505/17, 46001 Liberec. 
Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla 828, 53002 Pardubice 
Městský obvod Pardubice II,. se sídlem Chemiků 128, 53009 Pardubice 
Městský obvod Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 53021 Pardubice 
Městský obvod Pardubice VII, se sídlem Gen. Svobody 198, 53351 Pardubice 
 
Na vědomí (doručenky): 
Statutární město Pardubice, se sídlem Pernštýnské náměstí 1, Staré Město, 530 21 Pardubice, IČ 002744046 
Magistrát města Pardubic, oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu, se sídlem 
náměstí Republiky 12, 53002 Pardubice 
 
Účastníci řízení dle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou): 
Pardubický kraj, se sídlem Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice 
FINAL TECH spol. s. r. o., se sídlem Hradecká 585, 53009 Pardubice 
Obec Staré hradiště, se sídlem Ohrazenická 155, 53352 Staré Hradiště 
ZEAS, a.s., se sídlem Brozanská 490, 53352 Staré Hradiště 
Lidl Česká republika v.o.s., se sídlem Nárožní 1359/11, 15800 Praha 
Fáblovka reality s.r.o., se sídlem Fáblovka 568, 53352 Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 
Státní pozemkový úřad, se sídlem Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 
Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové 
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Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Doubravice 98, 53353 Pardubice 
Městský obvod Pardubice I, se sídlem U Divadla č.p. 828, 53002 Pardubice 2, IČ: 00274046 
Městský obvod Pardubice II, se sídlem Chemiků č.p. 128, 53009 Pardubice 9, IČ: 00274046 
Městský obvod Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce č.p. 983, 53012 Pardubice 12, IČ: 00274046 
Městský obvod Pardubice VII, , generála Svobody č.p. 198, 53351 Pardubice IČ: 00274046 
ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035 
CETIN a. s., se sídlem Českomoravská 2510/19, 19000 Praha, IČ: 04084063 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., se sídlem Teplého 2014, 53002 Pardubice, IČ: 60108631 
Služby města Pardubic a.s., se sídlem Hůrka 1803, 53002 Pardubice 
České Radiokomunikace a. s., se sídlem Skokanská 2117/1, 16900 Praha, IČ: 24738875 
UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 14000 Praha (Vodafone Czech Republic a. s., se sídlem Náměstí 
Junkových 2, 15500 Praha) 
EDERA Group a.s., se sídlem Arnošta z Pardubic 2789, 53002 Pardubice 
Elektrárny Opatovice a. s., se sídlem Opatovice nad Labem – Pardubice 2, 53213 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621  
T-Mobile Czech Republic a. s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha, IČ: 64949681 
Hronková Milena, bytem Formánkova 431/12, 50011 Hradec Králové 
Štorek Jan, bytem Na pěšinách 68/12, 18200 Praha 
Benda František, bytem 28. října 549, 53401 Holice 
Benda Jiří, bytem U Pošty 14, 53851 Chrast 
Bendová Anna, bytem U Pošty 14, 53851 Chrast 
Liska Jaroslav, bytem Bratranců Veverkových 2559, 53002 Pardubice 
Liska Richard Ing., bytem Psohlavců 1499/55, 14700 Praha 
Procházka Filip, bytem Rokycanova 2152, 53002 Pardubice 
Procházka Jiří Ing., bytem K Rybníčkům 270, 29306 Bradlec 
Procházka Stanislav, bytem Hradiště na Písku 56, 53352 Staré Hradiště 
Švábová Hana, bytem Lidická 373, 53009 Pardubice 
Synek Pavel, bytem Kunětická 27, 53009 Pardubice 
Beránek František, bytem Čs. Armády 2066, 53002 Pardubice 
Kalhous Milan, bytem čp. 1, 53304 Újezd u Sezemic 
Kalous Pavel, bytem Brožíkova 435, 53009 Pardubice 
Takáčová Blanka, bytem č. ev. 105, 53304 Kunětice 
Jošt Jan Ing., bytem Sladkovského 433, 53002 Pardubice 
Růžička Milan, bytem Boženy Vikové Kunětické 2570, 53002 Pardubice 
Růžička Petr MUDr., bytem Přímětická 1189/14, 14000 Praha 
Remsa Vlastimil, bytem čp. 96, 53002 Jezbořice 
Bartoněk Milan Ing., bytem Brožíkova 426, 53009 Pardubice 
Koreček Vladimír, bytem Skála 44, 50801 Boháňka  
Hanischová Zdenka, bytem U Pergamenky 1171/8, 17000 Praha 
Holmanová Marie, bytem Lexova 2253, 53002 Pardubice 
Holeček Miloš, bytem Na Ležánkách 1922, 53003 Pardubice 
Vinklerová Miroslava, bytem Hrádek 50, 53345 Srch 
Bořek Josef, bytem Na Vrškách 57, 53009 Pardubice 
Brandejský Milan, bytem Bohdanečská 8, 53009 Pardubice 
Macas – Schneider Josef František, bytem Pardubice 1, 53002 Pardubice 
 

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) f) stavebního zákona, obesláni veřejnou vyhláškou, identifikování označením 
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (doručení veřejnou vyhláškou):  
Vlastníci pozemků parc. č. 886/8, 886/39, 886/40, 886/41, 1138/8, 1199/5, 1199/9, 1199/14, 1199/15, 1199/41, 1270, 
1319, 1455/37, 1455/38, 1455/43, 1457/2, 1464/4, 1464/5, 1542, 2696/4, 2696/5, 2696/6, 2696/8, 2703/3, 2703/5, 
2703/12, 2779/2, 3619/1, 3867/7, 4264/4, 5162/3, 5162/4, 5162/5, 5162/6, 5162/7, 5162/8, 5162/9, 5162/10, 
5162/11, 5162/12, 5162/13, 5162/35, 5162/36, 5162/45, 5162/47, 5162/54, 5162/55, 5162/56, 5162/57, 5162/59, 
5162/62, 5162/64, 5162/69, 5168/5, 5168/35, 5168/37, 5168/39, 5168/40, 5168/45, 5168/46, 5168/48, 5168/49, 
5168/50, 5168/52, 5168/53, 5168/54, 5168/56, 5168/57, 5169/1, 5169/6, 5169/8, 5169/9, 5169/10, 5169/11, 5169/13, 
5169/15, 5169/16, 5169/17, 5173/7, 5173/9, 5173/14, 5173/15, 5173/16, 5173/22, 5173/27, 5173/28, 5173/29, 
5173/30, 5173/32, 5173/35, 5173/36, 5173/37, 5173/38, 5173/43, 5173/44, 5173/45, 5173/46, 5173/48, 5173/49, 
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5173/50, 5173/51, 5173/53, 5173/54, 5173/55, 5173/57, 5173/58, 5173/59, 5173/60, 5173/61, 5173/62, 5207/1, 
5207/2, 5207/3, 5207/4, 5207/5, 5207/6, 5207/7, 5207/8, 5207/9, 5207/10, 5207/11, 5207/12, 5207/13, 5207/14, 
5207/15, 5207/16, 5207/17, 5207/18, 5207/19, 5208/1, 5208/2, 5208/3, 5208/4, 5208/5, 5208/6, 5208/7, 5208/8, 
5208/9, 5208/10, 5208/11, 5208/12, 5208/13, 5208/14, 5208/15, 5208/16, 5208/17, 5208/18, 5208/19, 5208/20 v k. ú. 
Pardubic a 44/12, 625/2, 626/4, 668/54, 668/56, 668/59, 668/63, 668/64, 668/67, 668/68, 668/69, 668/70, 668/71, 
668/72, 670/1, 670/2, 670/3, 670/4, 670/5, 670/6 v k. ú. Trnová (dále jen stavba). 
 
k vyvěšení na úřední deskách : 
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice – zde - 
Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, 53002 Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice I,. se sídlem U Divadla 828, 53002 Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice II,. se sídlem Chemiků 128, 53009 Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice III, se sídlem Jana Zajíce 983, 53021 Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice VII, se sídlem Gen. Svobody 198, 53351 Pardubice  
Obecní úřad Staré Hradiště, se sídlem Hradecká 428, 53352 Staré Hradiště u Pardubic 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce, současně se zveřejní způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Po uplynutí zákonné lhůty bude vráceno zpět na Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství s vyznačením doby vyvěšení a sejmutí. Rozhodující pro 
právní účinky doručení je vyvěšení na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. 

 

 

Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 

 

 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí na úřední desce a současně zveřejnění 
způsobem umožňující dálkový přístup. 
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