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ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
23.11.2021 podala společnost 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., Milan Sůra, IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, 
Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

 

„Mnětice PA_0726 obnova knn“ 
Pardubice, Mnětice,  

 

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 68 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 71 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 72 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 74 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 75 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 76 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 77 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 79 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 80 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 81 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 84 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a 
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nádvoří), st. p. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 111 (zastavěná plocha a 
nádvoří), st. p. 196 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 83/13 (orná půda), parc. č. 83/20 (trvalý 
travní porost), parc. č. 451/5 (zahrada), parc. č. 451/9 (zahrada), parc. č. 451/13 (zahrada), parc. č. 
451/14 (zahrada), parc. č. 451/22 (ostatní plocha), parc. č. 451/32 (zahrada), parc. č. 458/12 
(zahrada), parc. č. 458/44 (orná půda), parc. č. 458/59 (orná půda), parc. č. 473/16 (zahrada), parc. č. 
494/1 (ostatní plocha), parc. č. 494/3 (ostatní plocha), parc. č. 494/4 (ostatní plocha), parc. č. 501/1 
(ostatní plocha), parc. č. 512/14 (ostatní plocha), parc. č. 523 (zahrada), parc. č. 650 (ostatní plocha), 
parc. č. 651 (ostatní plocha) v katastrálním území Mnětice. 

 

Stavba obsahuje: 

- SO1 - Kabelové vedení nn 
- Ze stávající trafostanice TS_PA_0726 budou nově vyvedeny 2 kabelové vývody. 
- vývod č.1 - kabelem 1-AYKY 3x240+120mm2 ukončeném ve skříni R10/SR502 u čp.111 v 

ul.Tuněchodská. Stávající kabel 1-AYKY 3x120+70mm2 vyvedený z TS_PA_0726 do R3/SR402 
bude v trafostanici odpojen. Kabel AYKY 3x120+70mm2 vedený mezi skříněmi st.R3/SR402 a 
109/SS233 bude u skříně st.R3/SR402 přerušen a oba konce zapojeny do R10/SR502. Ze skříně R10 
bude vyveden kabel AYKY 3x120+70mm2 směrem k čp.75 ukončený v R11/SR608. V trase kabelů 
budou připojena stávající OM přes nově postavené pojistkové skříně. 

- vývod č.2 - kabelem 1-AYKY 3x240+120mm2 vedený směrem k čp.62 v ul.Tuněchodská a ukončený 
v skříni R11/SR608. V trase kabelu budou připojena stávající OM přes nově postavené pojistkové 
skříně.  

- Ze skříně R11/SR608 bude vyveden kabel AYKY 3x240+120mm2 ukončený v R3/SR502. Z R3 se 
vyvedou v ul. Kovárenská dva kabelové vývody AYKY 3x120+70mm2 ukončené v R14/SR402. V 
trase kabelů budou připojena stávající OM přes nově postavené pojistkové skříně.  

- SO2- Demontáž venkovního vedení nn 

- Stávající venkovní elektrické vedení nn v celé obci bude demontováno. Jedná se o vedení z holých 
vodičů AlFe, betonové sloupy ( výška 7m ), konzoly, střešníky, kotvy sloupů, rozpojovací pojistkové 
pilíře, pojistkové skříně na sloupech. 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb.  

2. Pro umístění stavby se vymezují  pozemky st. p. 66, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 111, 196, parc. č. 83/13, 83/20, 451/5, 451/9, 451/13, 451/14, 451/22, 
451/32, 458/12, 458/44, 458/59, 473/16, 494/1, 494/3, 494/4, 501/1, 512/14, 523, 650, 651 v 
katastrálním území Mnětice, tak, jak je zakresleno v celkové situaci, výkres č.1 v dokumentaci pro 
územní řízení, kterou autorizoval inženýr pro technologická zařízení staveb Ing. Miroslav Mergl, 
ČKAIT 0701318. 

3. V průběhu realizace stavby je nutno důsledně omezit očekávané nepříznivé vlivy (zejména dbát na 
čistotu dotčených komunikací, minimalizovat zatížení okolí hlukem a prachem, důsledně zabezpečit 
výkopy, umožnit bezpečný provoz na komunikacích). Následně budou všechny plochy dotčené 
stavbou uvedeny do pořádku včetně případného doplnění ornice, vysbírání kamenů a zbytků 
stavebního materiálu a osetí trávou.  

4. Výkop bude po celou dobu trvání stavebních prací viditelně označen. Žadatel zajistí, aby případný 
vytěžený nezhutnitelný materiál byl dopraven na příslušnou skládku v souladu se zákonem 
č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Výkopový materiál musí být zajištěn tak, aby nebyl 
splavován do dešťové kanalizace a skladován tak, aby nedocházelo k poškození přilehlých ploch.  
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5. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24e vyhlášky č. 

501/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších 
předpisů.  

6. Prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích a k narušení 
bezpečnosti chodců. Přes výkopy budou položeny přechody pro pěší, v případě potřeby přejezdy pro 
osobní vozidla. Bude zabezpečena dopravní obslužnost např. IZS, HZS a svoz TKO. V době, kdy 
budou  probíhat  výkopové práce, bude kabelová rýha řádně zabezpečena, dotčená plocha bude řádně 
označena a ohraničena.  Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném 
stavu.  

7. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných 
pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. 
energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích) a v souladu s platnými normami (zejména ČSN 73 6005). Budou dodrženy 
všeobecné podmínky jednotlivých správců inženýrských sítí. V zájmovém území se může nacházet i 
zařízení, které není v majetku správců veřejných sítí (např. přívodní vedení k odběratelům, 
propojovací kabely institucí apod.).  

8. Při souběhu a křížení stavby se stávajícími podzemními sítěmi je třeba zajistit dodržení zákona č. 
458/2000 Sb. (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 127/2005 Sb. o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických 
komunikacích), platných ČSN, zejména ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení technického 
vybavení. Technické řešení souběhu, křížení nebo ochrany stávajících sítí a navrhovaných tras sítí 
bude předloženo k vyjádření vlastníkům, příp. správcům podzemních vedení a stávajících zařízení a 
budou sjednány podmínky zpětného převzetí. 

9. Při terénních úpravách nesmí dojít ke  snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí 
dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení. 

10. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při 
přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu 
těchto zařízení. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné 
sítě. 

11. Před záhozem všech odkrytých zařízení budou zástupci vlastníků a správců technické infrastruktury a 
dotčených zařízení přizváni k jejich kontrole, o které bude sepsán zápis, který bude předložen při 
závěrečné kontrolní prohlídce. 

12. Stavebník se bude řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 
zákona č. 20/87 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  

13. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. Veškerá pracovní místa budou řádně označena a umístěna dle příslušných TP vč. 
dopravního značení a zařízení.  

14. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

15. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací stavebník předloží 
stavebnímu úřadu oprávnění stavebního podnikatele. 

16. Stavebník předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření vlastníků a správců podzemních sítí, která byla 
předložena pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá 
prošlá vyjádření. 

17. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska, které vydal Magistrát města Pardubic, Odbor 
životního prostředí, Oddělení ochrany přírody dne 17.12.2020 pod č.j. OŽP/117204/2020/JH: 

• 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 
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dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2 m). 

• V případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném 
úřadě městského obvodu Pardubice. 

• 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 zákona č. 114/1992 Sb. 

18. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjádření společnosti Služby města Pardubic, a.s. ze dne 
5.10.2021 pod č.j. 21425/IO: 

- Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. 
systém, TKO ap). Režim svozu TKO při případné uzavírce komunikace bude dohodnut před 
realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s. (p. Suchánková - tel. 466 260 835). 

- Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. (tel.466 
260 854) a budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO včetně zápisu do stavebního 
deníku. 

- Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo od 
kabelového vedení VO minimálně 1m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o 
prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.  

- Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Na 
kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné 
stavby.místě křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení VO na náklady investora uloženo do 
chráničky (KOPOHALF 0 110mm) a nové vedení bude uloženo pod stávající vedení VO. 
Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost menší jak 1 m budou prováděny ručně. 
Startovací jámy protlaků budou před záhozem zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. a 
vlastní protlaky budou minimálně 1 m od trasy rozvodu VO. U stožárů VO provádět zemní práce 
tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo narušení jejich statiky. 

V případě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v případě 
poškození bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO včetně odhadu nákladů, které 
půjdou k tíži investora plus náklady s tím spojené (projekt, projednání, povolení, zaměření apod.). 
Tyto práce budou provedeny v souladu s technickým předpisem" Zásady výstavby veřejného 
osvětlení na území města Pardubic" a budou hrazeny z finančních prostředků investora. 

- Výkopy prováděné v ochranné pásmu kabelového vedení VO budou před záhozem zkontrolovány 
zástupcem divize VO SmP a.s. (před záhozem min.2 pracovní dny předem, tel.466 260 854). 

- Stožáry VO a rozváděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení staveniště, na 
kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn materiál ani nad ním 
nebudou parkovat auta (vozidla stavby a stavební technika). 

- Nové vedení podzemní optické sítě a její ochranné pásmo nesmí nepříznivě ovlivnit nebo 
znemožnit opravné a udržovací práce na stávajícím souboru veřejného osvětlení v okolí stavby.  

- Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na 
objednávku investora divize VO SmP a.s. 

- Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťována bez našeho povolení jiná zařízení a tyto 
soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). 

- Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu stávajících i nových 
kabelových tras a provedení stožárů (před záhozem - min. 2 pracovní dny předem). 

- Dojde-li k poškození zařízení VO stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou materiálu v 
okolí stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora. 

 
19. Městský obvod Pardubice IV a ÚMO Pardubice IV dne 20.1.2021 pod č.j. 

UMO4/69/2021/OIDHS/Hy 
 

Vyjádření Městského obvodu Pardubice IV  
• Na dotčených místních komunikacích (chodnících) v ul. Tuněchodská a Kovárenská bude 

provedeno předláždění zámkové dlažby v celé šíří chodníku a délce výkopů na náklady investora. 
Předláždění bude provedeno s ohledem na vyhlášku č. 398/2009 Vyhláška o obecných 
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technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, nebo minimálně do 
stejného stavu jako před zahájením výkopových prací.  

 

• Přechody kabelového vedení nn pod místními komunikacemi – vozovkami budou provedeny 
protlakem, pouze v odůvodněných případech výkopem. 

 

• Dotčené úseky chodníků budou uvedeny v předešlý stav. Budou obnoveny všechny konstrukční 
vrstvy pod dlažbou a vyměněny všechny poškozené části dlažby včetně poškozených obrub za 
nové ve stejné kvalitě, profilu a barvě. Spáry budou zasypány křemičitým pískem. Vše bude 
opravené do stejné výšky, jako je nepoškozená dlažba. 

 

• Dotčené úseky vozovek budou uvedeny v předešlý stav. Při stavebních pracích v živičném krytu 
bude živičný koberec po obou stranách výkopu zaříznut silniční pilou tak, aby nedošlo k jeho 
vylamování v průběhu výkopových prací. Rozšíření vrchní krytové vrstvy oproti rýze výkopu v 
místě zásahu bude provedeno v šíři min. 0,3 m. Veškeré spáry v obrusné vrstvě živičného krytu 
vozovky budou ošetřeny modifikovanou zálivkou. Zásyp rýh a jam bude proveden nenamrzavým 
materiálem hutněným po vrstvách tak, aby nedošlo k narušení konsolidovaného podloží 
živičného krytu chodníku. 

 

• Zhotovitel je povinen uvést narušenou plochu zeleně do původního stavu, včetně osetí travním 
semenem. V případě poničení travnatých ploch budou tyto plochy dorovnány kvalitní zeminou na 
úroveň okolního terénu a znovu osety travní směsí. 

 

• Při realizaci stavby nesmí být přilehlé komunikace vlivem stavby nebo související dopravy 
narušeny a znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani 
zemina ze stavební činnosti nesmí být na této komunikaci ani krátkodobě skladovány. 

 
• Veškeré plochy budou vyčištěny od nežádoucích materiálů, zejména stavebních zbytků, kamenů, 

těžko zetlívajících částí rostlin. 
 

• Dojde-li vlivem provádění prací k omezení nebo zamezení příjezdu (přístupu) k nemovitostem, 
bude zhotovitel majitele těchto nemovitostí dopředu informovat a domluví s ním náhradní řešení. 
K znemožnění přístupu nesmí v dojít. 

 

Vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice IV  
• O umístění inženýrských sítí v silničním pozemku, požádá stavebník v souladu s § 25 odst. 1,2,6 

písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad 
městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy a hospodářské správy. 

 

• Stavbou budou dotčeny místní komunikace III. třídy (vozovky) a místní komunikace IV. třídy 
(chodníky), a proto je stavebník povinen před zahájením stavebních prací požádat o povolení 
zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad městského obvodu Pardubice IV, 
odbor investic, dopravy a hospodářské správy minimálně 30 dní předem. 

 

• Stavbou dojde k uzavírkám místních komunikací IV. třídy (chodníků); částečným a úplným 
uzavírkám místních komunikací III. třídy (vozovky), a proto je stavebník povinen před zahájením 
stavebních prací požádat o povolení uzavírky místní komunikace dle ustanovení § 24 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, Úřad 
městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, dopravy a hospodářské správy minimálně 30 dní 
předem. 

 

• Stavební práce budou probíhat na veřejném prostranství ve vlastnictví Statutárního města 
Pardubice, a proto je stavebník povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání 
souhlasu s užíváním tohoto prostranství Úřad městského obvodu Pardubice IV, odbor investic, 
dopravy, a hospodářské správy minimálně 30 dní předem. 

 

• S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, musí stavebník nakládat v souladu se zákonem č. 
185/2001 Sb., o odpadech. 
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20. Budou dodrženy podmínky souhlasu ke zvláštnímu užívání silnice, který vydala Správa a údržba 

silnic Pardubického kraje dne 3.12.2020 pod zn. SUSPK/15915/2020: 

- K umístění inženýrských sítí v silnici II. a III. třídy musí být vydáno rozhodnutí 
silničního správního úřadu (Magistrát města Pardubic, odbor dopravy) ke zvláštnímu 
užívání silnice - umístění inženýrské sítě (§ 25 zákona č. 13/1997 Sb.). 

- Minimálně 1měsíc před prováděním vlastních stavebních prací požádá zhotovitel silniční správní 
úřad o vydání rozhodnutí ke zvláštnímu užívání silnice – provádění stavebních prací v silničním 
pozemku. 

- Ke stavbě je třeba souhlas vlastníka stavby chodníku. 

- V případě, že bude inženýrská síť uložena mimo pozemek ve vlastnictví Pardubického kraje, 
hospodaření se svěřeným majetkem kraje Správa a údržba Pardubického kraje, nesmí rozsah 
věcného břemene zasahovat do tohoto pozemku. V opačném případě je nutné zřídit věcné 
břemeno. 

- Provádění stavebních prací v silničním pozemku bude probíhat mimo zimní období 
(01. 11.-31.03.). 

- Před zahájením stavebních prací bude mezi investorem a zhotovitelem akce 
a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje uzavřena smlouva o podmínkách 
zřízení stavby a předáno staveniště (poplatky dle zásad a sazebníku náhrad 
a nájemného na silnicích II. a III. tříd schváleného Radou Pk platné v době provádění 
stavebních prací - více informací na www.susok.cz nebo poskytne oddělení 
majetkové správy v Pardubicích). 

- Uložení do jízdního pruhu, zpevněné krajnice komunikace výkopem:  

- Při ukládání inženýrské sítě nebude zasahováno do asfaltového krytu silnice III/34039. Přechody 
budou realizovány protlaky, montážní jámy budou umístěny mimo silniční těleso. 

- Uložení do silničního pozemku protlakem: 

- Při přechodu přes vozovku protlakem, je nutné zvolit takový 
technologický postup a taková opatření související s přechodem pod vozovkou, aby 
nedošlo k poškození konstrukce silnice včetně obrub ani následně k poklesu těchto konstrukcí v 
souvislosti s přechodem pod vozovkou. 

- Chránička bude v celé délce protlaku a krytí přípojek inženýrských sítí v silničním pozemku 
silnice musí být 1,2m. 

- Montážní a startovací jámy budou umístěny min.1m od asfaltového krytu. 

 

- Musí být zajištěno řádné odvodnění silnice. V případě, že dojde k poškození odvodňovacího 
zařízení komunikace či zhoršení odvodnění komunikace v místě stavby, bude na náklady 
investora stavby provedeno takové opatření, které zajistí řádné a funkční odvodnění silnice. 

-  Při provádění stavebních prací budou využívány stávající sjezdy na přilehlé nemovitosti. 

- Vytěžený a stavební materiál bude ukládán mimo silnici. 

- Nebude dotčeno svislé dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. Zasáhne-li výsprava krytu 
vozovky do vodorovného dopravního značení, musí být obnoveno, na základě pokynů správce 
pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Pardubice, pracovník oddělení majetkové správy) na 
náklady investora stavby. 

- Provést monitoring stavu vozovek v prostoru budoucí stavby za účelem opravy vozovek 
v případě jejich poškození při provádění stavebních prací a staveništní dopravy, monitoring bude 
předán správci pozemní komunikace (vedoucí cestmistr Pardubice, pracovník oddělení majetkové 
správy), monitoring předložit při předání staveniště Správě a údržbě silnic Pardubického kraje a 
počítat s náklady na opravy. 
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- Držitel souhlasu ručí za bezpečnost účastníků silničního provozu v místě zvláštního užívání 

silnice a za případné škody jim zvláštním užíváním silnice způsobené do doby protokolárního 
předání opravené silnice zpět Správě a údržbě silnic Pardubického kraje (dále jen SUS Pk) a za 
případné škody vzniklé vinou vad vzniklých po dobu záruční doby. 

- Držitel souhlasu zajistí místo zvláštního užívání silnice po celou dobu do předání zpět SÚS Pk dle 
potřeby dopravním značením projednaným s Policií ČR Dl Pardubice a silničním správním 
úřadem. 

- Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a 
vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

- Umístěná inženýrská síť zůstane ve vlastnictví investora. 

- Po úhradě částky dle smlouvy o podmínkách zřízení stavby bude o provedené opravě vozovky 
sepsán předávací protokol a začne běžet záruční doba - v délce trvání 60 měsíců na propad, 
pokles po zásahu do silničního tělesa a v délce trvání 36 měsíců na krytové vrstvy, a dále 
stanovuje odpovědnost za vzniklé vady ode dne protokolárního předání Správě a údržbě silnic 
Pardubického kraje. Při předání bude předložena fotodokumentace za použití měřidla dokládající 
splnění výše uvedených podmínek (hloubka uložení, přesahy vrstev vozovky, provedení měření 
hutnění). 

 

21. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, které 
dne 26.11.2020 pod č.j. 832951/20 vydala společnost CETIN a.s. 

• Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; 

• Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je 
dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku 
SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; 

• Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

• Práce budou prováděny v souladu se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK; Informací k 
vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a  Situačním 
výkresem (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK) 

22. Budou dodrženy podmínky uvedené ve vyjádření, které vydala společnost GasNet Služby, s.r.o. dne 
2.12.2020 pod zn. 5002266513. 

• Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. 
Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. 
Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska 
a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. 
Přesné určeni uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad. BEZ 
VYTYČENI TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT 
VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ 
STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O 
VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

• Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. 
Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního 
deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, 
rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. 

• Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. 

• Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je 
stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich 
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bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito * nevhodného nářadí, zemina bude těžena 
pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. 

• V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební 
činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí 
být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový 
odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou 
bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato 
podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie. 

• Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich 
poškození. 

• Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném 
plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. 

• Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 

• Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů 
do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markéru atd.) na telefon 
1239. 

• Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek 
stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na 
PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt 
naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v 
tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto 
stanoviska. Kontroluje třeba objednat min. 5 dnů předem. 

• Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly 
povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

• O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. 
Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou 
dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v 
místě styku stavby s PZ. 

• Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a 
obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s 
předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce 
a opravy", který naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ a v souladu s ČSN 
EN 12007-1 -4, TPG 702 01, TPG 702 04. 

• Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky PZ. 

• Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka 
vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a 
budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

23. Budou dodrženy „Obecné podmínky“, které jsou součástí vyjádření, které vydala společnost 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. dne 12.11.2021 č.j. VS/Šla/2021/3036. 

24. Stavba nevyžaduje, v souladu s ustanovením § 103 odstavce 1 písmene e) bod 5 stavebního zákona 
stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.  

25. Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. 

26. Stavbu lze užívat dle § 119 odst. 1 stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu, který 
vydá na žádost stavebníka stavební úřad. Stavebník zajistí, aby byly před započetím užívání stavby 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

 

  

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“) : 

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
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Odůvodnění: 

Dne 23.11.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Stavební úřad zjistil, že účastníci řízení pan Zdeněk Topolský  a Ing. Zdeněk Janeba zemřeli, a proto dne 
29.11.2021 požádal Okresní soud Pardubice o stanovení okruhu dědiců. Usnesením ze dne 28.12.2021 
pod č.j.:MmP 136008/2021 řízení přerušil. Po obdržení okruhu dědiců stavební úřad opatřením ze dne 
22.6.2022 pod č.j.:MmP 75232/2022 oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům 
řízení. Od ústního jednání stavební úřad upustil a stanovil lhůtu, do kdy mohli uplatnit účastníci řízení své 
námitky a dotčené orgány závazná stanoviska.   

V územním řízení se povinně aplikuje koncentrační zásada, tzn., že závazná stanoviska dotčených orgánů 
a námitky účastníků  řízení  musí být uplatněny nejpozději 15 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení 
řízení, jinak se k nim nepřihlíží. V tomto stanoveném termínu má tedy stavební úřad k dispozici 
kompletní podklady pro vydání rozhodnutí, a proto současně s oznámením o zahájení územního řízení 
sdělil stavební úřad účastníkům řízení, že se v  souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu mohou 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, k tomu jim určil přiměřenou lhůtu. 

Oznámení o zahájení územního řízení  stavební úřad účastníkům řízení  uvedeným v § 85 odst.1 písm.a), 
b) a § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručil jednotlivě v souladu 
s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 písm. b) 
stavebního zákona v souladu s ustanovením § 87 odst.1 veřejnou vyhláškou, protože se jedná o řízení 
s velkým počtem účastníků.  

Na toto územní řízení se vztahuje zák.č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a 
energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů.  
 
Stavebník k dané žádosti nepřikládal souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou podle § 184a odst. 3 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, neboť v daném případě lze aplikovat část věty za středníkem tohoto ustanovení: „ je-li pro 
získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven 
účel vyvlastnění zákonem.“.  

Dle § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění, „vyvlastnění je přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený 
zvláštním zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním 
dosavadních práv vyvlastňovaného. Vyvlastnění není přípustné, je-li možno práva k pozemku nebo stavbě 
potřebná pro uskutečnění účelu vyvlastnění získat dohodou nebo jiným způsobem“. 

Stavba je součástí distribuční soustavy. Jak vyplývá z výše uvedeného, účel vyvlastnění musí být 
stanoven zvláštním zákonem. Tímto zákonem je zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o 
výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve 
znění pozdějších předpisů. Dle § 3 odst. 2 tohoto zákona „přenos elektřiny, přeprava plynu, distribuce 
elektřiny a distribuce plynu, uskladňování plynu, výroba a rozvod tepelné energie se uskutečňují ve 
veřejném zájmu. Pro provádění stavby sloužící k vyvedení výkonu z výrobny elektřiny zřizované a 
provozované ve veřejném zájmu nebo stavby, která je součástí přenosové soustavy, přepravní soustavy, 
distribuční soustavy, zásobníku plynu, rozvodného tepelného zařízení nebo zdroje tepelné energie 
připojeného k rozvodnému tepelnému zařízení, lze vlastnické právo ke stavbě, pozemku a zařízení 
vyvlastnit podle zákona o vyvlastnění“. Podmínka stanovená § 3 odst. 1 zákona o vyvlastnění je tedy 
splněna.    

V energetickém zákoně je rovněž uvedeno, že distribuční soustava je zřizována a provozována 
ve veřejném zájmu (§ 2 odst. 2 písm. a) bod. č. 1), a že přenos a distribuce elektřiny je uskutečňována ve 
veřejném zájmu (§ 3 odst. 2).  

Z výše uvedeného vyplývá splnění podmínek uvedených v ustanovení § 3 a 4 zákona o vyvlastnění, a tím 
zároveň splnění podmínky uvedené § 86 odst. 3 stavebního zákona to jest, že souhlasy vlastníků 
dotčených stavbou nemusí být v daném případě přiloženy k žádosti. 

 

Dle ustanovení § 2 odst. 5 zák.č. 416/2009 Sb., v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s 
velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. 
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Ostatní písemnosti se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, 
a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. V souladu s těmito 
ustanoveními bude stavební úřad doručovat veškeré písemnosti v tomto řízení. O této skutečnosti dané 
zákonem byli účastníci řízení poučeni spolu s oznámením o zahájení územního řízení. 

Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. 
Účastníkem územního řízení dle ustanovení § 85 odst.1 stavebního zákona jsou žadatel a obec, na jejímž 
území má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále v souladu s ustanovením § 85 odst.2 stavebního 
zákona 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; osoby, jejichž vlastnické 
nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 
územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

Při vymezení účastníků řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo 
sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, stavební úřad 
posuzoval možné přímé dotčení umístěním navrhované stavby, mimo jiné z hlediska výšky a hmoty 
stavby, orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků.  

Podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu byla stanoviska a vyjádření vlastníků a správců inženýrských 
sítí (jejichž podmínky týkající se umístění a provedení předmětné stavby byly zapracovány do podmínek 
tohoto územního rozhodnutí); stanoviska a pravomocná rozhodnutí dotčených orgánů. Žádost obsahovala 
dokumentaci pro územní  řízení zpracovanou autorizovanou osobou. 

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal podanou žádosti dle ustanovení § 90 stavebního 
zákona a shledal, že je v souladu s požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích předpisů zejména 
s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, se 
stanovisky dotčených orgánů.  

Stavební úřad v průběhu územního řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění stavby. 

Stavební úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených 
orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto 
orgány hájí veřejné zájmy. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných 
zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu 
s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu 
zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob 
zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad.  
Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.  

 

Stanoviska sdělili: 
- Úřad městského obvodu Pardubice IV, dne 11.2.2021 pod č.j.UMO4/156/2021/OIDHS/Hy/2 

rozhodnutí 
- Městský obvod Pardubice IV a ÚMO Pardubice IV dne 20.1.2021 pod č.j. 

UMO4/69/2021/OIDHS/Hy 
- Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. dne 12.11.2021 č.j. VS/Šla/2021/3036 
- GasNet Služby, s.r.o. dne 2.12.2020 pod zn. 5002266513 
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje dne 3.12.2020 pod zn. SUSPK/15915/2020 
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje dne 27.6.2022 pod zn. SUSPK/7181/2022 
- Služby města Pardubic, a.s. ze dne 5.10.2021 pod č.j. 21425/IO 
- ČEZ Teplárenská a.s. dne 22.11.2021 pod zn. 0101640659 
- CETIN a.s. dne 26.11.2020 pod č.j. 832951/20  
- Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Oddělení ochrany přírody dne 17.12.2020 pod 

č.j. OŽP/117204/2020/JH  
- Magistrát města Pardubice, Odbor dopravy dne 27.1.2021 pod č.j. MmP 9927/2021 rozhodnutí  - 

zvláštní užívání silnice 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
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Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Hana Matuchová, Dana Předotová, Lenka Petrová, Zdeňka Šlechtová, Romana Vlčková, Ilona Rázková, 
Tomáš Kučera, Klára Brandlová, Vlastislav Hovorka, Ivana Hovorková, Roman Fuksa, Miroslav Balínek, 
Soňa Balínková, Stanislava Štumrová, Roman Šalanda, Lenka Šalandová, Statutární město Pardubice, 
MmP oddělení pozemků a převodu nemovitostí, Zdeněk Bajer, Vlasta Bajerová, František Kerhart, 
Drahoslava Kerhartová, Pavlína Jiříčková, Gabriela Topolská, Ing. Ondřej Pištora, Petra Urbancová, 
Dušan Barbořík, Martina Barboříková, Josef Leszczuk, Martin Řehák, Jaroslav Bárta, Zdeněk Němec, 
Lenka Němcová, Darina Loučková, Jaroslava Topolská, Milan Topolský, Václav Doležal, Radek Špulák, 
Petr Brandl, Milada Brandlová, Blanka Dvořáková, Ivo Špičák, Hana Kramperová, Lenka Truncová, 
František Štumr, Barbara Štumrová, Veronika Topolská, Nikola Topolská, Karolína Topolská, CETIN 
a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Městský obvod 
Pardubice IV, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Služby města Pardubic a.s.,  

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich: 

st.p.82, 83, 85, 92/1, 92/2, 120, 135, 175, 198, 217 v katastrálním území Mnětice, pozemek parc.č.83/10, 
83/29, 450/18, 450/23, 450/32, 498/2, 529, 533, 451/10, 451/11, 451/12, 451/15, 451/17, 451/18, 451/19, 
458/41, 458/46, 458/51, 458/52, 458/61 v katastrálním území Mnětice. 

 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru majetkovému a 
stavebního řádu a investic Krajského úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 5 let. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 

 
 

Bc. Linda Šenkýřová 
referent stavebního úřadu 

  
 
 
  otisk úředního razítka 
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí. 
 

 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 4.8.2022. 
 

 
 
Obdrží: 

účastníci podle § 85 odst. 1 písm. a) staveb. zákona (dodejky): 
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2, 
kterou zastupuje MONTPROJEKT, a.s., Milan Sůra, IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené 
Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
 
účastníci podle § 85 odst. 1 písm. b) staveb. zákona (dodejky): 

Městský obvod Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c 
 sídlo: Bokova č.p. 315, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 
 
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. a) staveb. zákona (dodejky): 

Hana Matuchová, Kovárenská č.p. 55, Pardubice IV-Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
 trvalý pobyt: Kovárenská č.p. 55, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Dana Předotová, Kovárenská č.p. 93, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Lenka Petrová, Kovárenská č.p. 92, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Zdeňka Šlechtová, Kovárenská č.p. 91, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Romana Vlčková, Veská č.p. 110, 533 04  Sezemice 
Ilona Rázková, Kovárenská č.p. 90, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Tomáš Kučera, Kovárenská č.p. 87, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Klára Brandlová, Kovárenská č.p. 85, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Vlastislav Hovorka, Bratranců Veverkových č.p. 2336, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Ivana Hovorková, Bratranců Veverkových č.p. 2336, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Roman Fuksa, IDDS: dev8bpk 
 trvalý pobyt: Erno Košťála č.p. 1001, Studánka, 530 12  Pardubice 12 
Miroslav Balínek, Kovárenská č.p. 80, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Soňa Balínková, Kovárenská č.p. 80, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Stanislava Štumrová, Kovárenská č.p. 127, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Roman Šalanda, Kovárenská č.p. 118, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Lenka Šalandová, Kovárenská č.p. 118, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Statutární město Pardubice, MmP oddělení pozemků a převodu nemovitostí, U divadla č.p. 828, 530 21  
Pardubice 2 
Zdeněk Bajer, Tuněchodská č.p. 115, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Vlasta Bajerová, Tuněchodská č.p. 115, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
František Kerhart, Tuněchodská č.p. 124, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Drahoslava Kerhartová, Tuněchodská č.p. 124, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Pavlína Jiříčková, Tuněchodská č.p. 61, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Gabriela Topolská, Tuněchodská č.p. 61, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Ing. Ondřej Pištora, K Zámečku č.p. 139, Pardubičky, 530 03  Pardubice 3 



Č.j. MmP  91318/2022 str. 13 

 
Petra Urbancová, Tuněchodská č.p. 49, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Dušan Barbořík, Tuněchodská č.p. 64, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Martina Barboříková, Tuněchodská č.p. 64, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Josef Leszczuk, Tuněchodská č.p. 62, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Martin Řehák, Tuněchodská č.p. 82, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Jaroslav Bárta, Tuněchodská č.p. 77, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Zdeněk Němec, Tuněchodská č.p. 72, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Lenka Němcová, Tuněchodská č.p. 72, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Darina Loučková, Tuněchodská č.p. 75, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Jaroslava Topolská, Tuněchodská č.p. 69, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Milan Topolský, Tuněchodská č.p. 69, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Václav Doležal, Tuněchodská č.p. 86, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Radek Špulák, Koudelka č.p. 111, 534 01  Holice v Čechách 
Petr Brandl, Tuněchodská č.p. 67, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Milada Brandlová, Tuněchodská č.p. 67, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Blanka Dvořáková, Tuněchodská č.p. 71, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Ivo Špičák, Tuněchodská č.p. 136, Mnětice, 530 02  Pardubice 2 
Hana Kramperová, Jana Zajíce č.p. 869, Studánka, 530 12  Pardubice 12 
Lenka Truncová, Nerudova č.p. 619, 533 04  Sezemice 
František Štumr, Železničního pluku č.p. 1361, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Barbara Štumrová, Železničního pluku č.p. 1361, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Veronika Topolská, 28. října č.p. 424, 533 03  Dašice v Čechách 
Nikola Topolská, Chotělice č.p. 99, 503 53  Smidary 
Karolína Topolská, 28. října č.p. 424, 533 03  Dašice v Čechách 
zákonný zástupce Dagmar Topolská, 28. října č.p. 424, 533 03  Dašice v Čechách 
CETIN a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
 sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 
 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 
Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95 
 sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12 
 
 
účastníci podle § 85 odst. 2 písm. b) staveb. zákona (veřejná vyhláška): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám na nich: 

st.p.82, 83, 85, 92/1, 92/2, 120, 135, 175, 198, 217 v katastrálním území Mnětice, pozemek parc.č.83/10, 
83/29, 450/18, 450/23, 450/32, 498/2, 529, 533, 451/10, 451/11, 451/12, 451/15, 451/17, 451/18, 451/19, 
458/41, 458/46, 458/51, 458/52, 458/61 v katastrálním území Mnětice. 
 
  
dotčené orgány (dodejky) 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 03  Pardubice 3 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, Pernštýnské nám. č.p. 1, 530 21  Pardubice 
Úřad městského obvodu Pardubice IV, IDDS: 3kgb22c 
 sídlo: Bokova 315, 530 03  Pardubice 3 
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