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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
SEZNÁMENÍ S PODKLADY
Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO 25291408, třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
2, kterého zastupuje Projekt Haly s.r.o., IČO 06875416, Křižovnická 86, 110 00 Praha 1-Staré
Město
(dále jen "žadatel") podal dne 20.4.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Novostavba parkovacího domu u MFA, k.ú. Pardubice
Pardubice, Zelené Předměstí, U Stadionu č.p. 89
na pozemku st. p. 3687/2, parc. č. 372/1, 372/8, 372/12, 372/13, 393/9, 393/10, 2672/4, 2672/6, 2672/14,
2672/15, 2672/17, 2672/24, 4138/1, 4138/2 v katastrálním území Pardubice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Nový velkokapacitní parkovací objekt, který bude zařazen do městského systému P+R je navržen s
ohledem na stávající nedostatečnou kapacitu povrchového parkoviště ( 85 stání v místě nové stavby) za
účelem navýšení kapacity parkovacích stání. Celkově je navrženo 375 míst, včetně prostoru pro úschovu
kol v počtu 20 ks.
Dále bude v objektu umístěna :
Technická místnost, sklady, trafostanice ČEZ a 2 výtahy. Na střeše objektu je navrženo multifunkční
sportovní hřiště.
V přízemí je navržen vytápěný prostor pro předzápasovou přípravu – denní místnost, skatemill,
hygienické zázemí, rozcvičovna a fitness.

Stavba bude v 1.NP a na střeše (prostory pro rozcvičování a hygienu, sport) využívána pouze
hokejovým klubem HC Pardubice. Prostor nebude volně přístupný pro veřejnost.
2550 m2
- Zastavěná plocha:
- Obestavěný prostor:
41 891 m3
- Předpokládaný počet pracovníků:
2 osoby/směna.
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Předpokládaný provoz:
nonstop
Parkovací dům je navržen kompletně pro parkování automobilů na CNG/LPG
Počet parkovacích stání:
Počet parkovacích míst
Podlaží
1PP
1NP
1NP_MP
2NP
2NP_MP
3NP
3NP_MP
4NP
4NP_MP
5NP
5NP_MP
Celkem parkovacích stání

Parkovací místa
Standart HCP
23
2
6
0
14
2
27
2
55
0
23
2
55
0
23
2
59
0
23
2
55
0
363
12

Celkem PS
25
6
16
29
55
25
55
25
59
25
55
375

HCP - vozíčkáři
Počet cyklostání:
20 ve venkovním prostoru chráněném proti dešti
Podlažnost:
6 pater, celkem 12 polopater, z toho :
Podzemní patro: ve výkresové dokumentaci značeno jako 1.PP
Nadzemní patra: ve výkresové dokumentaci značena jako polopatra: 1.NP, 1.NP mezipatro, atd.
Parkovací dům je navržen v ekonomickém systém půlpater, Příjezd je z ulice U stadionu. Předpokládá
se průjezd pro dopravní obsluhu sportovního areálu. V přízemí je kromě vstupního a výstupního
terminálu situováno provozní zázemí obsluhy a odkládací prostor pro jízdní kola. Přízemí je otevřené,
vozidla jsou distribuovány polorampami do parkovacího objektu. Stání pro vozidla s CNG/LPG je
navrženo do sníženého přízemí 1.PP, kde jsou pod rampou i skladovací prostory. Převýšený komerční
prostor se obrací do Sukova nábřeží. Vstupy do vertikálních komunikačních jader parkovacího domu jsou
z bočních stran. Okolo levého jádra je navrženo nezbytné hygienické zázemí, také pro imobilní osoby
včetně přebalovacího pultu. Minimálně 3 platební terminály budou situovány ve vstupních prostorách
přízemí.
Část přízemí je navržena pro sportovní zařízení. . Střecha je navržena jako plochá, částečně využita pro
parkování a částečně jako multifunkční prostor pro sportování a provozování míčových her. Kolem
prostoru pro sport je navržena průhledná ocelová síťovina, zavěšená na nosných kabelech s prověšením.
Elektroinstalace
Připojení na elektrickou energii bude společností ČEZ distribuce a.s., Parkovací dům bude připojen k
distribuční síti pomocí trafostanice poskytovatele sítě ČEZ. Kabelovým odvodem z pojistkových spodků
přípojkové skříně bude začínat rozvod investora stavby. Kabely z této přípojkové skříně budou ukončeny
v elektroměrovém rozvaděči RE umístěném na přístupném místě. Z rozvaděče RE bude napojen hlavní
rozvaděč RH, který bude umístěn v 1PP. V RH bude umístěn hlavní vypínač celého objektu. Z rozvaděče
RH bude proveden hlavní napájecí rozvod elektrické energie v objektu. Veškerá svítidla budou napojena
z rozvaděče RH. Osvětlení bude ovládáno pohybovými čidly. Vybraná nouzová svítidla a piktogramy
označující únikové cesty budou napojeny přes vlastní bateriový zdroj. V objektu bude zřízeno EPS+ERO,
které bude mít vlastní místnost. Tato místnost bude v zimně temperována. Náhradní zdroj bude navržen
na napájení požárních zařízení (havarijní větrání) po dobu minimálně 1h. Systém EPS+ERO využívá svůj
náhradní zdroj napájení. V prostoru garáží v 1. PP bude instalován systém havarijního větrání spouštěný
systémem detekce úniku plnu. Systém bude napájen ze dvou na sobě nezávislých zdrojů s dobou
funkčnosti alespoň 60 min. V objektu bude zřízen CENTRAL STOP A TOTAL STOP. V objektu
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budou umístěné také nabíjecí stanice pro elektromobily, které budou regulovatelné vzhledem na dimenzi
hlavního přívodu. Z hlavního rozvaděče RH bude vyvedeno podružné měření pro objekt restaurace v
1NP. Na vybraných místech bude instalováno zařízení detekce a signalizace požáru - autonomní hlásič
požáru. V budově bude instalována zónová ochrana proti přepětí pomocí soustavy přepěťových ochran. V
budově bude provedeno uzemnění a bleskosvod dle normy ČSN EN 62305.
Silnoproud
Napájení nn
Objekt bude zásobován el. energií z přeložené trafostanice ČEZu Distribuce a.s., která bude součástí
objektu.
Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v samostatném rozvaděči RE, kde budou měřeny
jednotlivé celky objektu – sportovní a parkovací část.
Vytápění komerčních prostorů a hygienického zařízení
zdroj tepla :
Novým zdrojem tepla pro potřebu vytápění a přípravu teplé vody bude nová výměníková stanice voda
– voda. Výměníková stanice bude umístěna v místnosti P01-103 technika. Stanice bude připojena na
novou horkovodní přípojku tepla o dimenzi DN32. Horkovodní přípojka bude dovedena za první
obvodovou zeď objektu a zde zakončena uzávěry, prohřívacím zkratem. Měřící sestava (měřič tepla)
včetně regulátoru tlakové diference bude součástí výměníkové stanice. Výměníková stanice bude
opatřena tlakovou expanzní nádobou o objemu 100 l.
Stanice bude vybavena dvěma výměníky tepla. Stanice bude navržena na přípravu teplé vody a
vytápění. Stanice bude navržena s předností přípravou teplé vody. Současně bude požadavek na 100%
zachování vytápění VZT (i při přípravě TV), aby nedošlo k zamrznutí výměníku a poškození VZT. Při
potřebě tepla na přípravu teplé vody dojde k útlumu pouze vytápění ÚT. Pro teplou vodu je navržena
akumulační nádoba o objemu 200 l. Rozvody teplé vody tento projekt neřeší. Stanice bude provedena
jako tlakově nezávislá. Nucený oběh vody bude zajištovat oběhové čerpadlo na straně vytápění a VZT.
Výměníková stanice bude kompletně sestavena na rámu a osazena regulačními prvky. (regulační ventil
včetně elektropohonu, trojcestný ventil vč. pohonu). Součástí balené části budou i namontovaná zařízení
dodávaná distributorem tepla EOP.
Výměníková stanice bude o výkonu 160 kW. V letním období, kdy není potřeba tepla na vytápění bude
výměníková stanice provozována na výkon 100 kW.
Výměníková stanice slouží pro vytápění
Přípojný výkon výměníkové stanice celkový

160 (100) kW

- vzduchotechnika, chlazení
Nucené větrání bude použito u prostor, kde základní přirozené větrání není možné nebo
dostatečné. Zajištění minimálních požadovaných teplot je zajištěno profesí ústředního vytápění.
Zařízení č. 1 – Větrání sportovního zázemí pro hokejisty
Větrání místností sportovního zázemí bude navrženo jako rovnotlaké pomocí centrální VZT
jednotky se zpětným získáváním tepla. Jednotka bude složena na sání z uzavírací klapky na sání, filtru F7,
deskového protiproudého výměníku s obtokem, přívodního ventilátoru s EC motorem a teplovodního
ohřívače, na odvodu bude složena filtru M5, deskového protiproudého výměníku s obtokem, odvodního
ventilátoru s EC motorem a uzavírací klapky na odvodu vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle
obsazenosti jednotlivých prostor resp. dle počtu skříněk a zařizovacích předmětů v jednotlivých
místnostech.
Zařízení č. 2 – Větrání strojovny VZT, výměníkové stanice a podružných prostor
Větrání technických místností, strojoven a skladů bude navrženo jako přetlakové s přirozeným
odvodem vzduchu do garáží, případně bude navrženo jako přirozené pomocí dvou neuzavíratelných
otvorů. Odvod tepelné zátěže bude pomocí podtlakového větrání s náhradou vzduchu z okolních prostor.
Přívod i odvod vzduchu budou zajišťovat potrubní ventilátory umístěné pod stropem místností s distribucí
teplotně neupraveného vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle minimální výměny vzduchu nebo
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dle technologických tepelných zisků v prostoru. Sání i výfuk vzduchu bude přes protidešťové žaluzie
umístěné na fasádě objektu. Dle potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku, regulační klapky a
protipožární klapky.
Zařízení č. 3 – Větrání CHUC
Schodiště případně přilehlé chodby jsou chráněnou únikovou cestou typu „A“ a „B“ s požadovanou
výměnou vzduchu 10/hod resp. 25/hod. Větrání je navrženo jako přetlakové s výfukem vzduchu do
venkovního prostoru v nejvyšším místě schodiště. Množství vzduchu bude navrženo dle minimální
požadované výměny vzduchu v CHUC.
Zařízení č. 4 – Větrání garáží
Větrání garáží od 1.NP až na střechu je uvažováno jako přirozené a bude řešeno ve stavební části.
Pro hromadné garáže v 1. PP bude větrání navrženo jako nucené podtlakové s náhradou vzduchu
z venkovního prostoru přes větrací otvory, sací šachty nebo přes volnou plochu ve vjezdových vratech.
Množství vzduchu bude navrženo výpočtem dle normy ČSN 73 6058 s přihlédnutím k dalším
doporučeným metodikám. Dle požadavku investora projekt řeší parkování vozidel na plynná a ostatní
alternativní paliva v prostoru garáží v 1. PP.
Zařízení č. 5 – Havarijní větrání garáží
Zařízení je určeno k havarijnímu větrání hromadných garáží v 1. PP, které budou sloužit i
k parkování vozidel na plynná a ostatní alternativní paliva. Větrání je navrženo jako nucené podtlakové
s náhradou vzduchu z venkovního prostoru přes větrací otvory, sací šachty nebo přes volnou plochu ve
vjezdových vratech. Množství vzduchu je navrženo výpočtem dle normy ČSN 73 6058 s přihlédnutím
k dalším doporučeným metodikám.
Zařízení č. 6 – Větrání hygienického zázemí
Větrání bude navrženo jako podtlakové s náhradou vzduchu z okolních prostor. Množství vzduchu
bude navrženo dle požadované intenzity větrání prostoru nebo dle zařizovacích předmětů v místnosti.
Zařízení č. 7 – Větrání velínu
Větrání velínu bude navrženo s nuceným přívodem a odvodem větracího vzduchu v rovnotlakém
režimu ve větraném prostoru. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka
umístěná pod stropem větraného prostoru. Jednotka bude složená na sání z uzavírací klapky na sání, filtru
F7, rotačního rekuperátoru, přívodního ventilátoru s EC motorem a elektrického ohřívače, na odvodu
bude složena filtru G3, odvodního ventilátoru s EC motorem, rotačního rekuperátoru a uzavírací klapky
na odvodu vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle předpokládané obsazenosti prostoru.
Zařízení č. 8 – Chlazení sportovního zázemí pro hokejisty
Pro chlazení sportovního zázemí byl zvolen split a multisplit systém přímého chlazení.
Kondenzační jednotky chlazení budou umístěny do prostoru větraných garážových stání. Kondenzační
jednotky budou propojeny s vnitřními cirkulačními jednotkami v chlazené místnosti potrubím s chladícím
médiem, použito bude ekologicky nezávadné chladivo R32.
Vnitřní jednotky budou navrženy v nástěnném nebo v kazetovém provedení s infra ovladači.
- zdravotně technické instalace
Objekt parkovacího domu bude napojen novou vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu DN150,
vedeného v chodníku na protější straně přilehlé komunikace. Přípojka bude ukončena vodoměrnou
soupravou v technickém prostoru (armaturní skříni), který bude vytvořen v prostoru jednoho anglického
dvorku. Vnitřní rozvody vodovodu uložené pod podlahou jsou navrženy ze svařovaného HDPE SDR11.
Potrubí zavěšené pod stropy, v předstěnách, po nebo ve stěnách objektu budou provedeny z materiálu PPr
PN20, opatřeného tepelnou izolací. Rozvody vnitřní požární vody budou provedeny z lisované nerezové
oceli. V nezateplených prostorách bude vnitřní rozvod požární vody automaticky zavodněn na základě
sepnutí požárních senzorů.
Vnitřní splašková kanalizace odvodňuje sociální zařízení pro návštěvníky, místnost úklidu a zázemí
pro obsluhu v 1. PP a 1. NP objektu ( komerční prostor ). Jednotlivé odpady budou napojeny do ležaté
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kanalizace, která je následně svedena do splaškové přípojky. Potrubí bude tepelně izolováno. Součástí
řešení je odvod kondenzátu od splitových jednotek VZT. Dále bude řešeno odvodnění „květníků“
sadových úprav.
Světelný parkovací systém
Pro nově vznikající parkovací dům vedle zimního stadionu navrhujeme zřízení závorového
parkovacího systému, který lze snadno ovládat přes webové rozhraní na počítači nebo na
mobilu. Lze si vybrat z řady prvků, které usnadní příjezd, výjezd nebo orientaci na parkovacích
místech.
Vjezdové stojany
• Příjezdový terminál je součástí téměř každého parkovacího systému a je určen pro
výdej parkovacích lístků s čárovým kódem nebo QR kódem tištěným na FANFOLD lístky
Výjezdové stojany
• Výjezdový stojan slouží pro kontrolu lístků s čárovým kódem pro krátkodobě parkující
jakož i ke čtení RFID karet pro dlouhodobě parkující
Závory
Závora je zařízení řízené mikroprocesorem s automatickou optimalizací brzdění pro jemný
pohyb šetřící mechaniku závory. Stojan má životnost min. 4 mil. zdvihů bez nutnosti její
servisní opravy.
Automatická pokladna
• Příjem až 16 nominálu mincí a umožňuje vrácení přeplatku až 6 nominály mincí díky
vysokokapacitním recyklačním zásobníkům
Rozpoznávání SPZ
Systém čtení SPZ pomocí kamer tvoří v současné době základní část parkovacích systémů.
Používané kamery snímají správně za různých světelných podmínek (den, noc, protislunce,
protisvětlo) reflexní i starší nereflexní SPZ.
Parkovací navigační systém
Další možností je zřízení navigačního parkovacího systému, který informuje řidiče
o obsazenosti daných míst v parkovacím domě.
Informační a navigační systém je určen k monitorování a informování o aktuální obsazenosti
jednotlivých parkovacích stání v prostorách parkoviště. Systém představuje řešení současného
problému, kdy je velká část dopravního provozu generována řidiči hledajícími volné parkovací
místo. Naváděcí systém dokáže řidičům poskytovat aktuální a dynamicky se měnící informace
o stavu dostupnosti monitorovaných parkovacích stání. Vozidla jsou pomocí srozumitelných
navigačních prvků směřována přímo na identifikovaná prázdná místa, která jsou nejblíže jejich
současné poloze.
Elektrická požární signalizace (EPS) + evakuační rozhlas (ERO) + EZS
Strukturovaná kabeláž
Situace bude řešena umístěním datového rozvaděče do místností velínu v 1.NP objektu, kde dojde
k napojení přívodního vedení.
Dimenze a typy kabelů ať k venkovním či vnitřním propojení bude určeno v dalších fázích projektové
dokumentace.
Z datového rozvaděče budou vedeny kabely rozvodu UTP/FTP min. kategorie 6, vedení bude taženo tzv.
do hvězdy.
Server bude instalován ve velínu. Předpokládá se zálohování celého systému strukturované kabeláže
z centrální nebo z lokálních UPS.
Předmětem řešení není software a bezpečnostní prvky sítě (Firewall apod.).
Elektrická zabezpečovací signalizace EZS
Vybrané prostory objektů např. sklady a prostory, které nejsou pod soustavnou kontrolou zaměstnanců
budou zajištěny zabezpečovací signalizací. Místnosti budou zajištěny prostorovou ochranou tvořenou PIR
čidly, případně detektory tříštění skla na oknech a magnetickými kontakty na vstupních dveřích a oknech
v prostoru přízemí. Komponenty budou napojeny na lokální ústřednu EZS, která bude prostřednictvím
sítě Ethernet napojena na řídící PC s nadstavbovým dohledovým SW. Všechny ústředny budou síťově
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propojeny prostřednictvím převodníku do sítě Ethernet. Nastavování a správa systému bude prováděna
z řídícího PC.

Parkovací a sledovací systém CCTV
Dohledový parkovací systém nabízí komplexní řešení navigace a inteligentní systém parkování.
Celý systém zahrnuje tyto prvky:
•

indikace obsazení parkovacích pozic

•

přehledové kamery indikující volná místa ve snímaném okolí

•

informačními panely o volné kapacitě parkovacích míst

•

navigační displeje směrující řidiče na volná parkovací místa

•

vizualizace parkoviště a monitorování kamerového systému

•

vjezdovou bránu s kamerou snímající oprávněnost vjezdu vozidel

•

snímání odjezdu vozidla kamerou u výjezdové brány

V parkovacím systému je možné použít IP kamery, dále je možné doplnit kameru pro rozpoznávání SPZ,
která umožňuje např. automatické otvírání vjezdu na základě seznamu povolených SPZ. Z nabídky
komponentů je možné instalovat směrovou zobrazovací vnitřní tabuli sloužící k navigaci automobilů na
volné parkovací místo.
•

zejména odvod škodlivin, odérů a technologické tepelné zátěže.

Osvětlení
Osvětlení bude zajištěno kombinací denního a umělého osvětlení, které bude provedeno v souladu
s požadavky ČSN EN 12464.
Přípojka vody – VaK Pardubice
Navržené potrubí přípojky parkovacího domu bude provedeno z materiálu HDPE PE100
d 63 x
5,8 mm SDR11. Potrubí bude vysazeno na stávajícím řadu z LT 150 mm, v ulici U Stadionu. Měření
spotřeby vody bude probíhat v zatepleném výklenku stěny suterénu.
Přípojka bude začínat osazením litinového navrtávacího pasu 150/2“ pro litinové potrubí, pro navrtávku
pod tlakem. Na navrtávací pas bude osazeno šoupě Š 2“ v provedení závit – ISO spojka. Součástí uzávěru
bude teleskopická zemní zákopová souprava a samonivelační ( teleskopický ) litinový poklop s rámem,
uloženým na roznášecí podkladní desce. Následně bude potrubí vedeno do parkovacího domu, kde bude
za prostupem obvodovou zdí připraven ve stěně suterénu zateplený uzamykatelný výklenek pro
vodoměrnou soupravu ze závitových armatur pro 6/4“ vodoměr, vystrojenou dle standardů provozovatele
vodovodu. Výklenek umístěný 200 mm nad podlahou bude mít rozměry 1200 x 600 x 600 mm a bude
tepelně izolován včetně plastových uzamykatelných dveří.
Celková délka přípojky: přibližně 16 m.
Přeložka vodovodu – VaK Pardubice
Stávající veřejný vodovod z litiny LT DN 400 mm se dostává v jihovýchodní části parkovacího domu do
kolize. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout přeložku zmíněného řadu.
Přeložka bude provedena z materiálu tvárná litina TLT DN 400 mm. Potrubí bude začínat osazením
svěrné spojky a hrdlovým kolenem. Následně dojde k vysazení odbočky pro přepojení přípojky zimního
stadionu, uložení podél navrženého objektu, křížení ulice U Stadionu, vysazení odbočky pro přepojení
stávajícího řadu v ulici U Stadionu a sekčního šoupěte DN 400 mm. Přeložka dále pokračuje
v cyklostezce a poté odbočuje do trávníku, kde bude ukončena napojením na stávající řad LT DN 400
mm pomocí kolen a svěrné spojky.
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Celková délka 148,0 m
Prodloužení vodovodní přípojky zimního stadionu – VaK Pardubice
Stávající přípojka zimního stadionu z materiálu HDPE d 160 bude muset být z důvodu přeložky řadu
z TLT DN 400 mm prodloužena a přepojena na nový vodovod.
Navržené potrubí bude provedeno z materiálu HDPE PE100 d 160 SDR11.
Přípojka bude začínat napojením na vysazenou odbočku z přeložky řadu DN 400 mm, osazením šoupěte a
spojením s navrženým potrubím. Ukončení prodloužení přípojky bude provedeno svěrnou spojkou, která
zajistí spojení se stávajícím potrubím.
Celková délka 5,0 m.
Prodloužení vodovodního řadu v ulici U Stadionu – VaK Pardubice
Stávající řad v ulici U Stadionu, z materiálu TLT DN 150 mm, bude muset být z důvodu přeložky řadu
z TLT DN 400 mm prodloužen a přepojen na nový vodovod.
Navržené potrubí bude provedeno z materiálu TLT DN 150 mm.
Přípojka bude začínat napojením na vysazenou odbočku z přeložky řadu DN 400 mm, osazením šoupěte a
spojením s navrženým potrubím. Následně bude řad uložen v chodníku, kde bude ukončen svěrnou
spojkou, která zajistí spojení se stávajícím potrubím.
Celková délka 25,0 m
Přípojka splaškové kanalizace – VaK Pardubice
Navržená gravitační přípojka z materiálu PVC-U DN 150 - 200 mm SN12 s plnostěnnou konstrukcí dle
ČSN EN 1401-1, bude začínat napojením potrubí DN 200 mm do navržené odbočky stávající jednotné
stoky z LAM DN 800 mm, v ulici u Stadionu. Prostup v horní 1/3 profilu stoky, bude proveden jádrovým
odvrtem a osazením sedlové odbočky DN 200 mm. Následně bude přípojka křížit ulici směrem
k parkovacímu domu a v chodníku bude vysazena prefabrikovaná revizní šachta DN 1000 mm spolu
s lomem trasy. Současně bude do šachty napojen vývod vnitřní splaškové kanalizace č.1 DN 150 mm. Ze
šachty bude potrubí uloženo v chodníku severním směrem a ukončeno v prefabrikované revizní šachtě 2,
do které bude zaústěn vývod vnitřní kanalizace č. 2 DN 150 mm ze zbylých zařizovacích předmětů
objektu.
Vnitřní rozvody gravitační kanalizace uložené pod podlahou jsou navrženy z materiálu PVC KG.
Potrubí ve stěnách nebo předstěnách objektu bude provedeno ze systému PP HT.
Celkové délky 46,0 m ( z toho DN 150 mm, celkové délky 8,0 m )
Přípojka dešťové kanalizace – VaK Pardubice
Dešťová kanalizace
Navržená dešťová kanalizace bude provedena z materiálu PVC – U DN 250-300 mm SN12
s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, celkové délky 85,0 m. Na potrubí budou vysazeny
plastové a prefabrikované revizní šachty.
Potrubí bude začínat napojením do revizní šachty vysazené v rámci akce Revitalizace letního stadionu v
Pardubicích ( více viz. SO 11.c. Dešťová kanalizace ). Stoka následně pokračuje jižním směrem, do
revizní šachty u odlučovače ropných látek, do které budou zaústěn bezpečnostní přepad ze vsakovací
galerie. Dále bude kanalizace pokračovat východním směrem podél navržené budovy a bude ukončena
napojením na potrubí vnitřní kanalizace.
Pod podlahou stání 1.NP budou na vnitřní dešťové kanalizaci osazeny akumulační nádrže závlahové vody
vegetace parkovacího domu. Nádrže budou provedeny jako ŽB prefabrikované o celkovém užitném
objemu 114,0 m3 ( 6 x 19 m3 ). Eventuelně budou moci být nahrazeny skládanou velkoobjemovou nádrží
totožného objemu. Vystrojení, výtlačné potrubí a přívod elektro k čerpadlu v akumulaci je součástí
objektu zeleně. Jedna zálivka závěsné zeleně bude odpovídat objemu jedné nádrže. Na nátoku do
akumulace bude osazena filtrační šachta s bezpečnostním přepadem ( v případě zanesení filtru )
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napojeným na bezpečností přeliv z akumulace. V případě dosažení maximální kapacity budou vody
přepadat do vsakovací galerie, která bude sloužit i pro infiltraci vyčištěných vod z odlučovače ropných
látek. Galerie o rozměru 16,0 x 4,8 x 1,32 m, celkového objemu 96,0 m3, se bude skládat z vsakovacích
plastových bloků ( rozměr 0,8 x 0,8 x 0,66 m, celkový počet 240 ks ). Celá sestava bude od okolní
zeminy izolována geotextilií.
Vnitřní rozvody gravitační kanalizace jsou navrženy ze svařovaného HDPE SDR17. Potrubí
budou zavěšeny pod stropy nebo vedeny po stěnách objektu a budou ukončeny vyústěním pod deskou a
přechodem na materiál venkovních rozvodů. Celkové délky 85,0 m.
Zaolejovaná kanalizace
Navržená dešťová kanalizace bude provedena z materiálu PVC – U DN 250 mm SN12
s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, celkové délky 4,0 m. Potrubí bude začínat zaústěním do
šachty dešťové kanalizace. Následně bude pokračovat do odlučovače ropných látek, za kterým bude
napojena na vyústění vnitřní zaolejované kanalizace z objektu.
Dešťové vody, s možným rizikem výskytu kontaminace látkami C10-C40, z parkovacích stání na střeše
objektu, spolu s úkapy z podlah jednotlivých podlaží budou podchyceny liniovými žlaby s vpustmi a
svedeny vnitřní kanalizací do ŽB odlučovače ropných látek DN 1500 mm, s kapacitou Q – 45,0 l/s a
výstupní hodnotou znečištění 0,2 mg/l výše uvedených ukazatelů. Vyčištěná voda bude zaústěna do
navržené dešťové kanalizace – viz. výše.
Liniové žlaby úkapů v suterénu objektu budou zaústěny čerpací šachty, která bude zajišťovat jejich
transport do gravitační části zaolejované kanalizace.
Vnitřní rozvody gravitační kanalizace a výtlaku ze suterénu jsou navrženy ze svařovaného HDPE. Potrubí
budou zavěšeny pod stropy nebo vedeny po stěnách objektu a budou ukončeny vyústěním pod deskou a
přechodem na materiál venkovních rozvodů.
Celkové délky 4,0 m
Přípojka NN – ČEZ, přeložka TS, kabelů VN, NN
Nový objekt parkovacího domu bude připojen z distribuční sítě ČEZ - Distribuce. Vzhledem k tomu, že
navrhovaný parkovací dům zasahuje do prostoru stávající zděné trafostanice, bude nutné tuto trafostanici
odstranit a trafo přeložit včetně přívodních kabelů NN a VN. Po konzultaci s příslušnými pracovníky
ČEZu bude nutné na přechodnou dobu osadit do vytypovaného prostoru kioskovou TS včetně překládky
příslušných kabelů VN a NN. V novém parkovacím domě je navržen v přízemí prostor pro trafostanici
novou s příslušnými rozvodnami VN, NN a prostorem pro měření. Do těchto prostor bude instalováno
nové trafo o výkonu 630 kVa. Současně s tím budou přeloženy i příslušné kabely VN a NN včetně kabelu
katodové ochrany. Z nové TS bude provedeno připojení parkovacího domu na síť NN.
Tyto přeložky budou předmětem projektové přípravy a vlastní realizace společnosti ČEZ - Ditribuce, o
čemž bude sepsána příslušná smlouva.
Napájení nn
Objekt bude zásobován el. energií z přeložené trafostanice ČEZu Distribuce a.s., která bude součástí
objektu.
Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v samostatném rozvaděči RE, kde budou měřeny
jednotlivé celky objektu – sportovní a parkovací část.
Hlavní rozvaděče nn
Hlavní rozvaděče RH-P a RH-S, budou oceloplechové rozvaděče umístěné v technické místnosti případně
v jiném prostoru, který neslouží jako chráněná úniková cesta. Rozvaděče se budou skládat z přívodního
pole, vývodních polí v počtu dle potřeby. Přívodní pole bude osazeno vždy hlavním jističem, přepěťovou
ochranou stupně „B+C“, analyzátorem sítě pro měření stavů na přípojnicích. Vývodní pole budou
obsahovat jističové vývody s technickými parametry dle příslušných připojovaných zařízení.
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Ke všem finálním ( konečným ) trasám kabelů VN bude přiložena chránička HDPE 40/33 která
bude sloužit pro budoucí uložení optické infrastruktury v majetku ČEZ Distribuce, a.s.
Přípojka SEK – CETIN
Napojení stavby parkovacího domu je možné provést ze sítí více operátorů, kteří mají v prostoru
výstavby uložena stáv. podzemní vedení SEK.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN (dř.O2 Czech Republic a.s.): Přípojka SEK bude
provedena z překládané trasy vedené na severní straně navrženého objektu.
Zároveň budou přeloženy dvě metalické sítě, která se nyní nachází v místě navrhovaného objektu.
Celková délka přípojky: přibližně 15 m.
Přeložka optické sítě – město Pardubice
Napojení stavby parkovacího domu je možné provést ze sítí více operátorů, kteří mají v prostoru výstavby
uložena stáv. podzemní vedení.
Zároveň bude přeloženo optické vedení, které se nyní nachází v místě navrhovaného objektu.
Celková délka přípojky: přibližně 77 m.
Přeložka - Veřejného osvětlení
Stávající veřejné osvětlení umístěné v zájmovém území stavby bude zrušeno nebo nahrazeno novým.
Návrh osvětlení bude doložen výpočtem podle platných ČSN.
Stávající rozvaděč RVO bude demontován a nový rozvaděč se umístí do nové pozice. Napojení rozvaděče
se provede z trafostanice, která je součástí nového objektu parkovacího domu. Vývody z rozvaděče
k jednotlivým větvím veřejného osvětlení budou provedeny z nového rozvaděče kabely do nejbližšího
stožáru bez přerušení tzn. bez kabelové spojky.
Kabelové vedení bude uloženo v zemi dle ČSN 332000-5-52 ed.2 za dodržení vzdáleností od ostatních
sítí při souběhu a křižování podle ČSN 736005.
Přeložka – el. Přípojky pro plyn. Stanici (Gasnet)
Bude přeložena stávající přípojka NN pro regulační stanici plynu.
Celková délka přípojky: přibližně 28 m.
Přípojka horkovodu – EOP
Napojení stavby je navrženo ve východní části, v prostoru mezi parkovacím domem a malou
„tréninkovou“ halou. Přípojka bude vedena do 1NP-mezipatra, kde je vyhrazen technický prostor.
Celková délka přípojky přibližně 9 m
B.4 Dopravní řešení
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace
Je navržena přístupová komunikace s povrchem z asfaltobetonu šíře 6 m, která se napojuje na
stávající komunikaci ulice U Stadionu a na stávající komunikaci v areálu stávajícího parkoviště. Tato
komunikace je vedena v převážné části v místech stávající přístupové komunikace, je však upravena o
sjezd do nově navrženého parkovacího domu a také o posun parkovacích závor při vjezdu na parkoviště.
Z důvodu funkčního zajištění stávajícího parkoviště dojde ke zrušení přilehlých parkovacích míst po

pravé straně této komunikace a jeho náhrada za zeleň.
Jsou také navrženy chodníky v těsné blízkosti nově navrženého parkovacího domu v dispozicích a
rozsahu dle situace. Povrch chodníků bude z betonové dlažby. Chodníky jsou navrženy včetně
bezbariérových úprav v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
V navrženém parkovacím domě jsou navrženy vyhrazená stání pro osoby ZTP v počtu x stání
z celkového počtu x stání v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.
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Dochází také k úpravám v rámci křižovatky ulic Sukova třída, U Stadionu, Sladkovského. Jedná se o
úpravy ve vodorovném i svislém dopravním značení s ohledem na doplnění SSZ do prostoru této
křižovatky.
Navržený parkovací dům se napojuje na ulici U Stadionu. V rámci předpokládaného nárustu
intenzit dopravy v dané lokalitě dochází také k úpravám v rámci křižovatky Sukova třída, U Stadionu,
Sladkovského o doplnění SSZ a nezbytného dopravního značení. Navržený parkovací dům řeší
v převážné části dopravu v klidu výstavbou 480 nových parkovacích míst. Parkovací místa jsou umístěna
v 6 podlaží po x stáních v jednotlivých podlaží. Rozměry jednotlivých stání jsou x m na délku x m
s přilehlou komunikací šíře x m. Je navrženo x stání vyhrazených pro osoby ZTP. Vjezd do parkovacího
domu je opatřen závorami s automaty. Návrh sadových úprav počítá s výsadbou zeleně jednak na rostlém
terénu v okolí parkovacího domu, a jednak na konstrukci v „květináčích“, které jsou navrženy
v jednotlivých patrech parkovacího domu.

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 stavebního zákona, ve
kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení
své námitky a veřejnost připomínky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. 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, ostatní dny dle telefonické domluvy).
Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí
v kanceláři č. 222, 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
dnů od uplynutí výše stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům
rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci.
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 243/1, 3668, 3688, 5623/2, 10093, 244/2, 244/1 v katastrálním území Pardubice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pardubice, Zelené Předměstí č.p. 168, č.p. 2053, č.p. 1548, č.p. 2729, č.p. 1548 a č.p. 1548

Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci řízení se mohou dle § 36 správního řádu seznámit a vyjádřit k podkladům
rozhodnutí do 5 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání námitek, případně důkazů v kanceláři č. ……....
Stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední dny:
pondělí a středa 8,00 - 11,00, 13,00 - 17,00 hodin), v ostatní dny dle telefonické domluvy.
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 § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné
právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním
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stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo
dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo
dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky
pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Otisk úředního razítka
Marcela Sekyrková
referent stavebního úřadu

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 § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky):
Rozvojový fond Pardubice a.s., IDDS: swie6wu
sídlo: třída Míru č.p. 90, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Projekt Haly s.r.o., IDDS: izr3qdv
sídlo: Křižovnická č.p. 86/6, 110 00 Praha 1-Staré Město

účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona (dodejky):
Městský obvod Pardubice I, IDDS: 5hpbxbt
sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky):
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem 1
České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f
sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00 Praha 69
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc
sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00 Praha 4-Michle
EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g
sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
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sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjsp6d
sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45 Opatovice nad Labem
Služby města Pardubic a.s., investiční oddělení, IDDS: yc9gb95
sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12 Pardubice 12
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu
sídlo: Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Městský obvod Pardubice I., IDDS: 5hpbxbt
sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Pavel Straka, Gebauerova č.p. 10, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
DiS. Hana Straková, Gebauerova č.p. 10, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou):
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 243/1, 3668, 3688, 5623/2, 10093, 244/2, 244/1 v katastrálním území Pardubice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Pardubice, Zelené Předměstí č.p. 168, č.p. 2053, č.p. 1548, č.p. 2729, č.p. 1548 a č.p. 1548
(v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb na
nich evidovaných v katastru nemovitostí)
dotčené orgány
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32
sídlo: Rožkova č.p. 2757, 530 02 Pardubice 2
Magistrát města Pardubic - OŽP, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 21 Pardubice
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, náměstí Republiky č.p. 12, Zelené Předměstí, 530 21
Pardubice
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku
Pardubice, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, 530 03 Pardubice 3
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530
21 Pardubice
Městský obvod Pardubice I., IDDS: 5hpbxbt
sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6
sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1
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