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ROZHODNUTÍ 
ZMĚNA STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM 

 

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"), přezkoumal žádost o změnu stavby před jejím dokončením, kterou dne 
10.10.2022 podala společnost 

ROSICE PARK a.s., IČO 06346545, Vídeňská 153, Dolní Heršpice, 619 00  Brno 19, 
kterou zastupuje Zorka Drajerová, nar. 29.8.1963, Štefánikova 1054, Zelené Předměstí, 530 02  
Pardubice 2 

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání: 

 

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a 118 stavebního zákona 

p o v o l u j e 

změnu stavby 

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, v tomto rozsahu: 

- 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.  
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     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.  

- 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.  

 

 
II. Stanoví další podmínky pro provedení stavby: 

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně, kterou 
vypracoval Coufal – projektový atelier, Vodova 101, 612 00 Brno, Ing.arch. Ilja Coufal, 
autorizovaný architekt se všeobecnou působností, č. autorizace ČKA 00300, v 08/2015 a 08/2021; 
jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

2. Lhůta k dokončení celé stavby včetně povolené změny se stanoví do 31.12.2024. 

3. Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby 
přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo 
oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Obdobně se 
postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo 
provádění archeologických výzkumů. Formulář pro hlášení je na adrese: 
https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na-uzemi-s-archeologickymi-nalezy/ (§ 22 
odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). 

4. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem PS Brno, s.r.o., IČ: 25506820, Vídeňská 153/119b, 
Dolní Heršpice, 619 00 Brno. 

5. Zhotovitel stavby je povinen, dle ustanovení § 160 stavebního zákona, provádět stavbu v souladu 
s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a v souladu s ověřenou projektovou 
dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a normy a 
zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce 
vyplývajících ze zvláštních právních předpisů. 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje 
se sídlem v Pardubicích ze dne 4.11.2021 pod č.j. KHSPA 18614/2021/HOK – Pce:  

1. V souladu s § 124 stavebního zákona bude stanoven zkušební provoz. 

2. Před uvedením záměru do zkušebního provozu budou zrealizována protihluková opatření 
(protihluková stěna č. 1 o výšce 5 metrů a délce 27,5 metrů a protihluková stěna č. 2 o výšce 5 
metrů a délce 85 metrů). 

3. Pro ověření výsledků hlukové studie včetně navržených protihlukových opatření, KHS požaduje 
v rámci zkušebního provozu posuzované stavby, předložení výsledků měření hluku z provozu 
všech stacionárních zdrojů hluku souvisejících s provozem celého výrobně-montážního a 
skladovacího areálu v Rosicích nad Labem (tj. vzduchotechniky, vytápění, vykládky a 
nakládky, manipulaci s materiálem, pohybů TNA po areálu apod.) v době denní a v době noční 
u nejbližších chráněných venkovních prostorů staveb tj. RD čp. 705, ulice Salavcova, Pardubice 
– Rosice. Měřením bude rovněž potvrzena nebo vyloučena přítomnost hluku s tónovou složkou. 

4. V rámci zkušebního provozu stavby bude předložena skutečná přepravní bilance související s 
jednotlivými halami „A“ a „B“ a porovnána s projektovanou přepravní bilancí.   

5. Po uvedení navržené stavby do provozu bude zajištěno, aby intenzita dopravy související s 
provozem výrobně-montážního a skladovacího areálu v Rosicích nad Labem nepřekračovala 
posuzovanou projektovanou přepravní bilanci prezentovanou v souhrnné technické zprávě 
zpracovanou v září 2021 společností Atelier Coufal, Vodova 101, 612 00 Brno. 

6. Před zahájením stavby bude provedeno měření hluku z dopravy. Měření bude provedeno u RB 
č. 2, tj. objektu k bydlení ulice Legionářská čp. 450, Pardubice VII-Rosice n. Labem, v těsné 
blízkosti stávajících rodinných domů v ulici Legionářská, kde bude vedena nákladní doprava ve 
směru na Hradec Králové (z nadjezdu a následně na komunikaci č. I/37). 
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7. Před uvedením stavby  do provozu bude dokončeno stavební řešení východního pláště haly „B“ 

ve směru k železnici a ke komunikaci I/37 (ul. Nádražní) opatřeno pohltivým povrchem fasády 
z   hlediska hluku. 

8. V případě potřeby navýšení přepravní bilance pro provoz výrobně-montážního a skladovacího 
areálu v Rosicích nad Labem nad 170 TNA za 24 hodin, tj. 340 pohybů TNA za 24 hodin (z 
toho 320 pohybů TNA v denní době a 20 pohybů TNA v noční době), 249 OA za 24 hodin, tj. 
498 pohybů OA za 24 hodin (z toho 348 pohybů OA v denní době a 150 pohybů OA v noční 
době), 0 železničních souprav. 

9. Pokud odpočinkové místnosti (místnosti pro odpočinek) ve vestavcích budou sloužit i ke 
konzumaci jídla, musí být mimo jiné vybaveny i dřezem a umývadlem na mytí rukou s tekoucí 
teplou a studenou pitnou vodou. 

10. V zimním a přechodném období musí být vrata do hal a vstupní dveře do administrativních 
vestavků, která se přímo otevírají do venkovního prostoru zabezpečeny proti vnikání 
venkovního vzduchu na pracoviště.  

11. V průběhu zkušebního provozu bude provedeno měření koncentrace výfukových plynů z 
kamionů v pracovním ovzduší  manipulačního prostoru u přímých vjezdů do haly (drive-in) za 
směnu, výsledky měření budou předloženy KHS před uvedením stavby do trvalého provozu. 

12. Pokud v prostoru hal A a B bude zařízení, které může být zdrojem chemické látky (směsi) nebo 
prachu, musí být pracoviště vybaveno místním odsáváním. Při místním odsávání s odvodem 
vzduchu do venkovního prostoru musí být zajištěn přívod venkovního vzduchu tak, aby byly 
dodrženy požadavky na mikroklimatické podmínky a na tlakové poměry ve větraném prostoru. 
Přiváděný vzduch nesmí zhoršovat kvalitu pracovního ovzduší. 

13. V hygienických zázemích (záchody, umývárny, místnosti pro odpočinek) bude udržovaná 
osvětlenost minimálně 200 lx, v recepci a vrátnici minimálně 300 lx, prostory expedice a balení 
minimálně 300 lx a montážní pracoviště dle druhu činnosti 300 – 1000 lx.  

14. Před uvedením stavby do užívání bude KHS předložen protokol měření udržované 
osvětlenosti ͞Em (intenzity umělého osvětlení) v jednotlivých místnostech (prostorech), úkolech 
nebo činnostech, kterým bude doloženo splnění normových požadavků na osvětlení pracoviště 
dle činnosti.  

15. Ve velkoplošných kancelářích ve vestavcích (m.č. 202 a 302) musí být splněny prostorové 
požadavky na pracoviště.  

16. V prostoru vrátnice musí být splněny mikroklimatické podmínky (tzn. musí být vytápěn). 

17. Pokud bude na pracovištích nakládáno s látkami působícími dráždění pokožky nebo 
senzibilizaci, s toxickými, vysoce toxickými (příp. akutní toxicita kategorie 1 a 2), 
karcinogenními kategorie 1 a 2 (příp. karcinogeny kategorie 1A a 1B), mutagenními kategorie 1 
a 2 (příp. mutageny kategorie 1A a 1B),  toxickými pro reprodukci kategorie 1 a 2 (příp. toxické 
pro reprodukci kategorie 1A a 1B) a žíravinami (látky s větou H 314), musí být zajištěna pitná 
voda přímo na pracovišti, u žíravin musí být zajištěno  vyplachování oka pitnou vodou a dle 
povahy práce musí být zřízena i ruční sprcha. 

18. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny nebo světlíky, pokud jsou otevíratelné, 
otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem. 

19. Na pracovištích v administrativním vestavku musí být okna vybavena clonícími zařízeními 
umožňujícími regulaci přímého slunečního záření.  

20. V halách A a B musí být zajištěny pro zaměstnance mikroklimatické podmínky dle druhu a 
třídy práce. Před uvedením hal do užívání musí být KHS doloženo, na jaké mikroklimatické 
podmínky jsou jednotlivá pracoviště zaregulována (vytápění, VZT). 

21. V rámci zkušebního provozu stavby bude provedeno měření hluku z dopravy. Měření bude 
provedeno u RB č. 2, tj. objektu k bydlení ulice Legionářská čp. 450, Pardubice VII-Rosice n. 
Labem, v těsné blízkosti stávajících rodinných domů v ulici Legionářská, kde je vedena 
nákladní doprava ve směru na Hradec Králové (z nadjezdu a následně na komunikaci č. I/37). 
výsledné hodnoty budou porovnány s hodnotami hluku ze silniční dopravy před zahájením 
stavby. 

7. Změna stavby bude provedena a dokončena za platnosti i dalších podmínek stanovených v územním 
rozhodnutí pod sp. zn. SÚ 74848/2012/Zab ze dne 12.6.2013, v právní moci dne 17.7.2013; ve 
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změně územního rozhodnutí pod sp.zn. SÚ 50469/2016/Zab ze dne 8.11.2016, v právní moci dne 
7.12.2016 a ve stavebním povolení pod sp.zn. SÚ 74478/2015/Zab ze dne 19.4.2016, v právní moci 
dne 24.5.2016. 

8. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 
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, na něž 
se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

ROSICE PARK a.s., Vídeňská 153, Dolní Heršpice, 619 00  Brno 19 
        INTRIPLE, a.s., K Zelenči č.p. 2957/5, Horní Počernice, 193 00  Praha 913 

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 
 

Odůvodnění: 
Dne 10.10.2022 podal stavebník žádost o změnu stavby před jejím dokončením. 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 ze dne 19.4.2016, v právní moci dne 
24.5.2016. 

Stavební úřad opatřením č.j. MmP 145209/2022 ze dne 6.12.2022 oznámil zahájení řízení o změně stavby 
před jejím dokončením známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení 
§ 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry 
staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, 
že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené 
orgány svá stanoviska.  

Současně s oznámením o zahájení řízení o změně stavby před dokončením stavební úřad sdělil 
účastníkům řízení, že mají, v souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu, možnost seznámit se 
s podklady rozhodnutí a určil jim k tomu přiměřenou lhůtu. 

Okruh účastníků společného územního a stavebního řízení stavební úřad stanovil v souladu 
s ustanovením § 94k stavebního zákona.  Okruh účastníků společného řízení stavební úřad stanovil podle 
toho, v jakém rozsahu se změna stavby před dokončením přímo dotýká práv účastníků společného řízení, 
jakož i zájmů chráněných zvláštními právními předpisy. 

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků, doručoval stavební úřad oznámení o 
zahájení řízení účastníkům řízení podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům 
jednotlivě, účastníkům řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona veřejnou vyhláškou. Stejným 
způsobem bude doručeno i toto rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 94m odst.2 stavebního zákona se 
účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru. 

Dne 14.12.2022 se dostavil na stavební úřad účastník řízení Petr Červený, bytem Macanova č.p. 2416, 
530 02 Pardubice ve věci nahlížení do spisu dle § 38 správního řádu. Pořízen byl protokol, který je 
součástí spisu. 

Podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu byla mj. stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření 
dotčených orgánů. Žádost obsahovala dokumentaci pro změnu stavby před dokončením zpracovanou 
autorizovanou osobou. 

Stavební úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji v rozsahu, v jakém se 
změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů 
chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné 
stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace 
stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by 
bránily povolení stavby. 
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Stanoviska a vyjádření sdělili: 

- Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta ze dne 19.9.2022 pod sp.zn. 
OHA/90560/2022/pm 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 21.7.2020 pod č.j. 
KHSPA 11856/2020/HOK-Pce 

- Krajský úřad Pardubického kraje OŽPZ – oddělení integrované prevence ze dne 19.8.2020 pod č.j. 
KrÚ 59577/2020/OŽPZ/VA 

- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze dne 4.11.2021 pod č.j. 
KHSPA 18614/2021/HOK-Pce 

- Úřad městského obvodu Pardubice VII OŽP,OaD ze dne 20.10.2021 pod zn. ŽPOD/943/2021/Venc 

- Městský obvod Pardubice VII ze dne 12.10.2021 pod č.j. ŽPOD/897-2/2021/Hlad 

- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravní inspektorát ze dne 14.10.2021 pod č.j. 
KRPE-76596-1/ČJ-2021-170606 

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

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, Plynosklad s. r. o., JHV - PROPERTY 
s.r.o., Fa RENE a.s., ZAVOK s.r.o., České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, 
Majetkové oddělení, Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Hradec Králové, Edita 
Kristková, Doc. Dr. Ing. Břetislav Janovský, Kateřina Janovská, Michal Citta, Iveta Cittová, Mgr. 
Šárka Psotková, Ing. Michal Koláček, Lucie Koláčková, Karol Lukošik, Lenka Lukošiková, Ing. Jan 
Horák, Roman Kříž, Petra Křížová, Ing. Jiří Bárta, Ing. Taťána Bártová, Petra Tesařová, ELMAD 
spol. s r. o., Mgr. Ondřej Mazura, Mgr. Kateřina Mazurová, Iva Kodrlová, Milan Šeda, DiS. Lukáš 
Holeček, Ing. Lucie Šebková, Petr Kříž, Jaroslava Dvořáková, Michal Petráň, Ivana Petráňová, 
Radovan Toušek, Ing. Petr Zdráhal, Lucie Zdráhalová, Jan Březina, Mgr. Jana Klaudy, Petr Kolouch, 
Vlasta Kolouchová, Vladimír Urbanec, Miroslav Štainer, Jan Jehlička, Kristýna Jehličková, Martin 
Babinec, Petra Babincová, Jaroslava Ondruchová, Adéla Vovsová, Petr Pachol, Zdeňka Pacholová, 
Vojtěch Pachol, Ing. Jan Pachol, Ondřej Němec, DiS. 

  

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 lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 
15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, 
stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Magistrátu města Pardubic, odboru 
stavebního úřadu, u něhož se odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 
připraveno k vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 
nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 
účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 
jeho náklady stavební úřad. 
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Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 
            „otisk úředního razítka“ 

Ing. Soňa Zabilanská 
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. 

 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 5000 Kč byl zaplacen dne 30.1.2023. 
 
 

Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 94k písm. a), b), c), d) stavebního zákona (dodejky, DS): 
Zorka Drajerová, Štefánikova č.p. 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 č.p. 2957/5, Horní Počernice, 193 00  Praha 913 
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: e52cds 
             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 
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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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