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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ O ZMĚNĚ STAVBY PŘED DOKONČENÍM 

 
 
ROSICE PARK a.s., IČO 06346545, Vídeňská 153, Dolní Heršpice, 619 00  Brno 19, 
kterou zastupuje Zorka Drajerová, Štefánikova 1054, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 

(dále jen "žadatel") podal dne 10.10.2022 žádost o povolení změny stavby před jejím dokončením na 
stavbu: 

Výrobně - montážní a skladovací areál Rosice nad Labem 
Pardubice, část obce Rosice 

 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 264/1, 264/9, 264/10, 264/11, 604/15, 869, 870, 871, 872, 873, 
874, 875, 876, 877, 878 v katastrálním území Rosice nad Labem. Uvedeným dnem bylo zahájeno 
společné řízení o změně stavby před jejím dokončením. Magistrát města Pardubic, stavební úřad vydal na 
stavbu územní rozhodnutí pod sp. zn. SÚ 74848/2012/Zab ze dne 12.6.2013, v právní moci dne 
17.7.2013; změnu územního rozhodnutí pod sp.zn. SÚ 50469/2016/Zab ze dne 8.11.2016, v právní moci 
dne 7.12.2016 a stavební povolení pod sp.zn. SÚ 74478/2015/Zab dne 19.4.2016, v právní moci dne 
24.5.2016. 
 

Popis změn: 

- Změna v dopravě – dochází ke zrušení vlakové dopravy s tím, že se automobilová doprava 
zintenzivňuje. Doprava vyvolaná záměrem:  

Doprava nákladní celkem: 170 vozidel/den (z toho 160 vozidel v době denní a 10 vozidel v době 
noční)  

Doprava osobní celkem: 249 vozidel/den (z toho 174 vozidel v době denní a 75 vozidel v době 
noční) 

-  Změna v provozní době obsluhy nákladních vozidel - nově je rozšířen provoz nákladních vozidel i 
na dobu noční, viz předchozí změna.  

Objekt bude provozován ve třech směnách pro halovou část a v jedné směně pro administrativní 
vestavky (ranní směna: 06:00 až 14:00 h, odpolední směna 14:00 až 22:00 h, noční směna: 22:00 až 
06:00 h). Rozdělení osob na směny řeší tabulka obsazenosti haly.  
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-  SO.118 - Změna ve výšce protihlukových stěn z 3,5 m na 5,0 m – nově jsou zdi zvýšené na 5,0 m 

na půdorysu projektovaných zdí při zachování konstrukčního řešení – délka protihlukové stěny č. 1 
je 85,0 m a protihlukové stěny č. 2 je 27,5 m a výška obou stěn je navržena na 5,0 m. Ze západní, 
resp. JZ strany budou stěny porostlé popínavými rostlinami.  

 

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m a § 118 stavebního zákona, 
ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 
své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední 
dny pondělí a středa 8,00 - 11,00, 13,00 - 17,00 hodin).  

Od ohledání na místě stavební úřad upustil, neboť poměry staveniště jsou mu dobře známy a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek pro jeho umístění a 
provádění. 

Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady 
rozhodnutí v kanceláři č. 203, stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, 
Pardubice a vyjádřit se k nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5 ti dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek.            
Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci. 

 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n odst. 3 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k 
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K 
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
          „otisk úředního razítka“ 

Ing. Soňa Zabilanská 
referent stavebního úřadu 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
 
Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 94k písm. a), b), c), d) stavebního zákona (dodejky, DS): 
Zorka Drajerová, Štefánikova 1054, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2 zastupující ROSICE PARK   
             a.s., Vídeňská č.p. 153/119, Dolní Heršpice, 619 00  Brno 19 
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, IDDS: axwbv4z 
 sídlo: gen.Svobody č.p. 198, Pardubice VII-Rosice, 533 51  Pardubice 17 
INTRIPLE, a.s., IDDS: cjtej9m 
             sídlo: K Zelenči 2957/5, Horní Počernice, 19300 Praha 9 
Petr Červený, Macanova č.p. 2416, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Adam Stuchlík, Okružní č.p. 653, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Václav Stuchlík, Okružní č.p. 653, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
Michal Šváb, Hradčanská č.p. 348, Svítkov, 530 06  Pardubice 6 
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 
České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, Majetkové oddělení, IDDS: e52cdsf 
 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Účastníci řízení dle 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
Vlastníci sousedních pozemků: st. p. 163, 174, 223, 224, 300, 302, 305, 387, 557, 558, 617/1, 879, 880/1, 
880/2, 882, 883, 884, 889, 896/2, 964, 965, 1008, 1138, 1193, 1348, 1476, 1477, 1478, 1479, 1480, 1495, 
1502, 1507, 1524, 1543, 1544, 1645 parc. č. 252/78, 255/8, 255/9, 255/10, 264/8, 264/12, 264/13, 264/14, 
264/15, 264/16, 264/17, 264/18, 264/19, 264/20, 264/21, 264/22, 264/23, 264/24, 264/25, 264/26, 264/27, 
264/28, 264/31, 264/32, 264/33, 264/37, 264/38, 264/40, 264/41, 264/44, 264/46, 264/52, 264/53, 267/7 
267/11, 268/1, 268/2, 269/1, 269/2, 269/3, 269/4, 269/5, 269/6, 290/4, 290/11, 290/13, 290/14, 302/16, 
302/23, 302/24, 302/29, 603/1, 622/14, 748, 749, 750, 865, 866, 867, 868 v katastrálním území Rosice 
nad Labem 
Vlastníci sousedních staveb: č.p. 76, č.p. 164, č.p. 246, č.p. 249, č.p. 287, č.p. 265, č.p. 264, č.p. 175, č.p. 
386, č.p. 714, č.p. 641, č.p. 727, č.p. 579, č.p. 515, č.p. 712, č.p. 711, č.p. 710, č.p. 709, č.p. 707, č.p. 708, 
č.p. 716, č.p. 706, č.p. 713 a č.p. 705 (v souladu s ustanovením § 94m odst.2 stavebního zákona 
identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) 

dotčené orgány (dodejky, DS) 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, 530 03  Pardubice 3 
Úřad městského obvodu Pardubice VII, odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy, IDDS: axwbv4z 
 sídlo: Generála Svobody č.p. 198, Pardubice-Rosice, 533 51  Pardubice 17 
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 02  Pardubice 2 
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