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Magistrát města Pardubic 
Odbor dopravy - Oddělení silniční dopravy, silničního hospodářství a 

speciálního stavebního úřadu 
nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice 

 
*S00BX01ZN9VL* 

S00BX01ZN9VL 
 

Číslo jednací: MmP 145930/2022 
Spisová značka:  SZ_MMP  90055/2022 
Počet listů: 4 
Počet příloh: 0 

Vyřizuje:    Bc. Marie Chroustová 
Telefon:    +420 466 859 354 
E-mail:  marie.chroustova@mmp.cz 

Datum:  07.12.2022        

 

K vyvěšení na úřední desku: 

Magistrát města Pardubic, elektronická úřední deska, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice 

Úřad městského obvodu Pardubice I, úřední deska, U Divadla 828, 530 02 Pardubice 

 

Veřejná vyhláška 

S T A V E B N Í  P O V O L E N Í  

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel od stavebníka, kterým je Statutární 
město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, zastoupen Magistrátem města Pardubic, 
odborem majetku a investic, žádost o povolení stavby:  

 

„Stavební úpravy části komunikace pěší zóny tř. Míru  
– mezi Sladkovského a 17. listopadu“ 

 

 na pozemcích p. č. 252/13 a 2583/49 v katastrálním území Pardubice (dále jen stavba). 

 

Odbor dopravy Magistrátu města Pardubic speciální stavební úřad, podle § 40, odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích a podle § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), projednal žádost podle § 112 stavebního zák. ve stavebním řízení, oznámením dne 3. listopadu 
2022 se známými účastníky řízení a dotčenými orgány a po jejím přezkoumání rozhodl takto: 

Výše uvedená stavba se podle § 115 stavebního zákona 

p o v o l u j e  

v rozsahu uvedeném v žádosti v souladu s předloženou projektovou dokumentací, ověřenou ve stavebním řízení, 
která je součástí tohoto rozhodnutí. Stavba je účelu dopravy, kdy jejím předmětem je je návrh opravy stávajícího 
dlážděného povrchu na místní komunikaci ulice tř. Míru v Pardubicích. Oprava je navržena v úseku délky 180,20 
m, mezi ulicemi 17. listopadu a ul. Sládkovského, šířka opravované komunikace je 7,00 m. 

Komunikace je odvodněna do stávajících liniových vpustí osazených podél obou hran komunikace. 
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Stavebním záměrem je oprava stávajícího dlážděného povrchu v částí místní komunikace ul. tř Míru, který 
vykazuje nestabilitu dlážděných prvků vzniklou automobilovou dopravou. 

Dlažební prvky budou osazeny do drenážní malty v kombinaci se systémovým řešením výplní spár.  

 

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace. 

2. Veškerá činnost stavebníka v souvislosti se stavbou bude souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. - stavební 
zákon. 

3. Stavebník před zahájením stavby oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města 
Pardubic termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Stejné 
údaje doplní na štítek „stavba povolena“, pokud tak neučinil speciální stavební úřad.   

4. Stavebník oznámí nejpozději 10 dní předem speciálnímu stavebnímu úřadu odboru dopravy Magistrátu města 
Pardubic termín jednotlivých fází výstavby dle plánu kontrolních prohlídek stavby, za účelem provedení 
kontrolní prohlídky stavby. 

5. Stavba bude dokončena nejpozději do 31. prosince 2024. 

6. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců 
inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, jejichž vyjádření by bylo s prošlým datem platnosti. 

7. Stavebník zodpovídá za dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a správci sítí, které byly přílohou 
žádosti o vydání stavebního povolení, popř. byly doplněny v průběhu řízení a jsou součástí spisu. Jsou to: 

7.1. Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody, č. j.: OŽP/52146/2022/My 
ze dne 23.05.2022: 

Oddělení odpadů a ovzduší: 

7.1.1. Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst. 2 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

7.1.2. Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů do 
zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou {§ 15 odst. 2 písm. c). 

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

7.1.4. Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

7.1.5. O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence. 

7.1.6. V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo 
využití vzniklých odpadů. 

Oddělení ochrany přírody: 

7.1.7. V případě stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, 
aby tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene 
stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních 
činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po dobu stavby 
(např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m), 

7.1.8. v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném úřadě 
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městského obvodu Pardubice, 

7.1.9. na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou 
firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle výše 
uvedeného 2ákona č. 114/1992 Sb. 

7.2. Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, č. j.: ÚMOI/2022/ODŽ/15/Peš-
2 ze dne 31.05.2022: 

7.2.1. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, případně budou na místní 
komunikaci probíhat stavební práce je zhotovitel povinen požádat o povolení zvláštního užívání 
místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č.l3/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů silniční správní úřad odboru dopravy a životního 
prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V případě, že bude stavební zařízení umístěno na 
veřejném prostranství – na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, 
případně na nich budou probíhat stavební práce, je zhotovitel povinen před zahájením stavebních 
prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru dopravy a životního 
prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. V obou výše uvedených případech budou stanoveny 
podmínky pro umístění zařízení staveniště a podmínky pro provádění stavebních prací vč. konečných 
úprav předmětných místních či účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň 
apod.). 

7.2.2. Dotčené místní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány 
a znečišťovány. Případné znečistění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina ze 
stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na těchto komunikacích. 

7.2.3. Dojde-li k poškození veřejných prostranství v okolí stavby, které bude způsobeno mechanizací nebo 
staveništní dopravou, zajistí investor na své náklady opravu či obnovu poškozených částí (obrubníky, 
chodníky, vjezdy, parkovací pruhy atd.). 

7.2.4. V průběhu realizace akce zůstane zachován bezpečný přístup do přilehlých nemovitostí. 

7.2.5. V případě provádění stavebních prací za úplné uzavírky vozovky v dotčeném úseku tř. Míru budou 
navržena dopravně-inženýrská opatření k zajištění obousměrného provozu v ul. Pernerova. 

7.2.6. Před zahájením prací oznámí zhotovitel všem občanům, provozovnám a veřejným institucím, 
sídlícím v předmětném úseku tř. Míru zahájení stavebních prací a rozsah dopravních omezení, a to 
formou informačního letáku s uvedením telefonického kontaktu na osobu, zodpovědnou za průběh 
a provedení prací. 

8. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba 
zahájena. 

 

Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. 

 

Účastníci řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona: 

1. Stavebník: Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, IČ: 00274046, zastoupen 
Magistrátem města Pardubic, odborem majetku a investic 

Ostatní účastníci řízení, podle § 109 písm. b) až d) stavebního zákona: 

2. Statutární město Pardubice, Pernštýnské náměstí 1, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046, zastoupené 
Magistrátem města Pardubic, odborem majetku a investic 

3. Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
(DS: 5hpbxbt) 
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4. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 (DS: qa7425t) 

5. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Podmokly, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035 (DS: v95uqfy) 

6. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26470411 (DS: zbsdk9i) 

7. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, IČ: 45534306 (DS: n2wdmu3) 

8. Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČ: 63217066 (DS: wk3drnu) 

9. EDERA Group a. s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ: 27461254 (DS: bz2r37g) 

10. EOP Distribuce, a.s., č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621 (DS: gvjsp6d) 

11. Fastport a.s., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ: 27522580 (DS: de6d3nc) 

12. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (DS: rdxzhzt) 

13. GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ: 28492170, zastoupena společností T-
Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681 (DS: ygwch5i) 

14. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 29148278 (DS: id6pgkc) 

15. Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803 Bílé předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 (DS: yc9gb95) 

16. Statutární město Pardubice, zastoupené Magistrátem města Pardubic, Odbor majetku a investic, Oddělení 
investic a technické správy 

17. Stodola Jaroslav, nar. 18. 4. 1972, Milheimova 1284, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

18. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 (DS: xsdgx3v) 

Účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona (identifikovaní označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí): 

p. p. č. 134/14, 134/79, 213/1, 252/10, 252/11, 2583/9, 2583/10, 2583/50, 2665/11 v katastrálním území 
Pardubice 

st. p. č. 368/1, 369, 370, 371, 372, 375/2, 377, 601, 741, 743, 4923, 10604 v katastrálním území Pardubice 

 

O d ů v o d n ě n í :  

 

Podle § 16 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích je pro stavbu dálnice, silnice, místní 
komunikace a veřejně přístupné účelové komunikace je speciálním stavebním úřadem příslušný silniční správní 
úřad. Speciální stavební úřad přizve ke stavebnímu řízení Ministerstvo vnitra, jde-li o stavbu dálnice nebo 
rychlostní silnice, v ostatních případech příslušný orgán Policie České republiky. Dále § 16 odst. 3) zákona 
o pozemních komunikacích uvádí, že prováděcí předpis vymezí, pro které stavební úpravy dálnice, silnice a místní 
komunikace prováděné na silničním pozemku postačí místo stavebního povolení ohlášení speciálnímu stavebnímu 
úřadu a pro které udržovací práce není třeba ani toto ohlášení. Prováděcí předpis dále stanoví obecné technické 
požadavky pro stavbu dálnice, silnice a místní komunikace. Dle prováděcího předpisu tato stavba vyžaduje vydání 
stavebního povolení. Dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích obecní úřady obcí s rozšířenou 
působností vykonávají působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací 
a veřejně přístupných účelových komunikací a působnost silničního správního úřadu ve věcech silnic s výjimkou 
věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje v přenesené působnosti. 

Speciální stavební úřad opatřením ze dne 3. listopadu 2022 oznámil veřejnou vyhláškou zahájení stavebního řízení 
dotčeným orgánům všem známým účastníkům stavebního řízení. Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště 
a žádost o stavební povolení poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení 
podmínek k jejímu provádění, upustil ve smyslu § 112, odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě i ústního 
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jednání. Zároveň určil lhůtu pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a uplatnění námitek, popř. 
důkazů účastníků řízení. Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda 
stavbu lze podle nich provést, a ověřil zejména, zda je projektová dokumentace zpracována v souladu s územně 
plánovací dokumentací, s podmínkami územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, zda je projektová 
dokumentace úplná, přehledná, byla zpracována oprávněnou osobou a zda jsou v odpovídající míře řešeny 
obecné požadavky na výstavbu. Dále speciální stavební úřad zkoumal, zda je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné 
vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného 
zvláštním právním předpisem, a zda předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány. 
Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení projektanta. Přizvání hlavního projektanta stavebník 
nenavrhoval. Speciální stavební úřad nepřizval ve stavebním řízení autorizovaného inspektora. Přizvání 
autorizovaného inspektora stavebník nenavrhoval.  

Účastníci řízení byli vyzváni k seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3) správního řádu a byla jim 
k tomuto vyměřena pětidenní lhůta od doručení. Ve stanovené lhůtě neobdržel speciální stavební úřad 
připomínky ani námitky k podkladům rozhodnutí. Protože stavební úřad v průběhu stavebního řízení neshledal 
důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 

P o u č e n í :  

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci (§ 73 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád). Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Pardubického kraje, podáním u Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů odvolání, vyhotoví je správní orgán 
na náklady účastníka dle §82 odst. 2) zákona č.500/2004, správní řád. Po dni nabytí právní moci stavebního 
povolení stavební úřad zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem 
obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle 
vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena 
do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na 
odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti 
stavebního povolení. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdrží oznámení 
stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena. 

 

 

 

 

 

 

Bc. Marie Chroustová                                        - otisk úředního razítka -  

Oprávněná úřední osoba 
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Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (DS: 48taa69) 

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice (č. j.: KRPE-
41907-2/ČJ-2022-170606 ze dne 27. 5. 2022) (DS: ndihp32) 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování 

Magistrátu města Pardubic, Odboru správních agend, Úsek památkové péče 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení odpadů a ovzduší 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 221/1, 160 
00 Praha, IČ: 60162694 (Sp.zn. 133631/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 15. 6. 2022) (DS: hjyaavk) 

Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, U Divadla 828, 530 02 Pardubice (DS: 
5hpbxbt)  

 

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů. 

 

Vyhláška zveřejněna dne: 07.12.2022 

 

Vyhláška sejmuta dne:  

 

Razítko úřadu a podpis osoby, která potvrzuje zveřejnění písemnosti prostřednictvím úřední desky  

(po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět). 

 

Doručí se: 

Účastníci řízení: 

1. Magistrát města Pardubic, odborem majetku a investic 

2. Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice I, U Divadla 828, 530 02 Pardubice, IČ: 00274046 
(DS: 5hpbxbt) 

3. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 (DS: qa7425t) 

4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8 Podmokly, 405 02 Děčín IV, IČ: 24729035 (DS: v95uqfy) 

5. ČEZ ICT Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, IČ: 26470411 (DS: zbsdk9i) 

6. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, 530 02 
Pardubice, IČ: 45534306 (DS: n2wdmu3) 

7. Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice, IČ: 63217066 (DS: wk3drnu) 

8. EDERA Group a. s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice, IČ: 27461254 (DS: bz2r37g) 

9. EOP Distribuce, a.s., č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem, IČ: 28800621 (DS: gvjsp6d) 

10. Fastport a.s., Masarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ: 27522580 (DS: de6d3nc) 

11. GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 (DS: rdxzhzt) 

12. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1 Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681 (DS: ygwch5i) 
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13. Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ: 29148278 (DS: id6pgkc) 

14. Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803 Bílé předměstí, 530 02 Pardubice, IČ: 25262572 (DS: yc9gb95) 

15. Magistrát města Pardubic, Odbor majetku a investic, Oddělení investic a technické správy 

16. Stodola Jaroslav, nar. 18. 4. 1972, Milheimova 1284, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 

17. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, IČ: 60108631 (DS: xsdgx3v) 

Dotčené orgány: 

18. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Teplého 1526, 530 02 Pardubice (DS: 48taa69) 

19. Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát, Rožkova 2757, 530 02 Pardubice (č. j.: 
KRPE-41907-2/ČJ-2022-170606 ze dne 27. 5. 2022) (DS: ndihp32) 

20. Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování 

21. Magistrátu města Pardubic, Odboru správních agend, Úsek památkové péče 

22. Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení odpadů a ovzduší 

23. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, oddělení ochrany územních zájmů, Tychonova 
221/1, 160 00 Praha, IČ: 60162694 (Sp.zn. 133631/2022-1322-OÚZ-BR ze dne 15. 6. 2022) (DS: hjyaavk) 

24. Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, U Divadla 828, 530 02 
Pardubice (DS: 5hpbxbt)  

 

 


