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OPLOCENÍ PLOCHY PRO VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ 

na pozemku parc. č. 409/20 v katastrálním území Studánka 

Investor: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III,  

           Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Předmětem díla je realizace stavby – instalace a montáž nového oplocení. Jedná se o oplocení části prostoru 
vymezeného v příloze č. 1 Obecně závazné vyhlášky Statutárního města Pardubice č. 13/2016 o veřejném 
pořádku v platném znění (lokalita č. 14) pro volný pohyb psů. 

Dle územního plánu Statutárního města Pardubice se jedná o funkční plochu ZVu – zeleň městská všeobecná – 
parkově upravené plochy. 

Oplocení bude provedeno z panelů HOBBY – výška panelu 1,03 m, šíře panelu 2,5 m, síla drátu 4 mm, osová 
vzdálenost svislých drátů 55 mm, vnitřní rozměr oka je cca 5x20 cm.  

Panely budou osazeny na sloupcích PROFI 50/200 cm (Zn/PVC), které budou zabetonovány min. 50 cm do 
země.  Povrchová úprava je zinkování a barva RAL 6005 (zelená). Součástí plotu je podezdívka výšky 20 cm 
(podhrabové desky 245 x 20 x 5 cm). 

Od parkoviště z ulice Jana Zajíce bude v oplocení osazena branka KLASIK (FAB) o rozměru 125 x 100 cm a od 
parkoviště Penny marketu bude osazena vjezdová brána HOBBY (FAB) o rozměru 125 x 360 cm z důvodu 
zajištění údržby plochy. Brána i branka jsou vyrobeny ze zinkovaných trubek s povrchovou úpravou komaxitový 
práškový nástřik – barva RAL 6005 (zelená). 

Přesné umístění je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500. Od obrubníku silnice č. I/36 bude oplocení 
vzdáleno 5,00 m. Celková délka oplocení 124,60 m. 

Bude osazeno 50 ks sloupků, 48 ks panelů délky 2,50 m, 48 ks podhrabových desek, 1 ks branky, 1 ks vjezdové 
brány. 

Při stavbě oplocení budou dodržena ochranná pásma podzemních i nadzemních zařízení dle požadavků 
vlastníků a provozovatelů sítí stanovených ve vyjádřeních k této akci: 

 

SEZNAM VYJÁDŘENÍ: 

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
Vyjádření ze dne 16. 8. 2021 pod č.j.: 758692/21 
Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.  
 
ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV - Podmokly 
Vyjádření ze dne 16. 8. 2021 pod značkou 0101582518 
V zájmovém území se nenachází energetické zařízení, zařízení sítě pro elektronickou 
komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
 
ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4 
Vyjádření ze dne 16. 8. 2021 pod značkou 0700426026 
V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s. 
 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého 2141, 532 20 Pardubice 
Vyjádření ze dne 23. 8. 2021 pod zn.: Lp/21/1867 
S umístěním a realizací stavby souhlasí bez připomínek. 
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EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice 
Vyjádření k existenci sítí ze dne 12. 9. 2021 pod zn. 329/120921/PC 
V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s. 
Nemáme námitek k uvedenému záměru za splnění níže uvedených podmínek a požadavků: 
1. Průběh našich tras bude zakreslen do výkresové dokumentace předkládané stavebnímu úřadu jako 

příloha žádosti o vydání příslušného rozhodnutí (nebo jiného opatření) a tyto budou odlišeny typem čáry 
od ostatních vedení (v případě, že k danému záměru je takové opatření třeba). 

2. Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group a.s. 
3. Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických komunikacích. 
4. S dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší společnosti k 

vytýčení našich sítí přímo na místě stavby (emailem na adresu vytyceni@edera.cz), případně po dohodě s 
námi zajistí odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení budou 
prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. V zápise o vytýčení budou 
stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti EDERA Group 
a.s., s.r.o. 

5. Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná opatření, 
aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti EDERA Group 
a.s. 

6. Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní práce pouze 
ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. 

7. Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 736005 – 
„Prostorová úprava vedení technického vybavení„. Pokud nebude možné normu dodržet, bude případné 
náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti.  

8. Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné 
zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami. 

9. Bez souhlasu společnosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím vedením 
tvořeným HDPE trubkami. 

10. Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad trasou před 
provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození. 

11. Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván zástupce 
naší společnosti. 

12. Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a jejich 
součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností EDERA Group, 
a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu vedení je považována 
také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, výšky, typu víka atd.) 

13. Podmínky 2 až 12 budou součástí výrokové části příslušného rozhodnutí stavebního úřadu. 
 
Elektrárny Opatovice, a.s. 
Vyjádření k existenci podzemního nebo nadzemního zařízení ze dne 23. 8. 2021 
Po ověření navrženého řešení sdělujeme, že v zájmovém území nedojde ke styku se zařízením v majetku 
Elektrárny Opatovice a.s. a se stavbou souhlasíme a vzdáváme se odvolání ve správním řízení o vydání 
rozhodnutí a využití území. 
 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1 - Zábrdovice, 657 02 Brno 
Stanovisko ze dne 16. 8. 2021 pod značkou 5002441952 - v zájmovém území nejsou umístěna žádná 
provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o..  
Souhlasí s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
Krajský úřad Pardubického kraje, ODSH – oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, 
Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Stanovisko ze dne 2. 9. 2021pod č.j.: KrÚ 66380/2021-Ky 
Silniční správní úřad nemá námitek proti umístění předmětné stavby, která se dle zákona o PK bude nacházet v 
silničním ochranném pásmu silnice I. třídy. Oplocení bude od obrubníku silnice I/36 vzdáleno 5,0 m. Náš úřad 
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nebude s ohledem na charakter stavby vydávat povolení na umístění předmětné stavby dle ustanovení § 32 
zákona o PK. Na oplocení výběhu nebudou instalovány žádné další předměty (reklamní poutače, apod.  
 
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, Štrossova 44, 530 21 
Pardubice 
Vyjádření ze dne 27. 5. 2021 pod sp. zn.: OHA/46721/2021 Rh 
Záměr dle předložené projektové dokumentace byl posouzen z hlediska platných zásad územního rozvoje; 
žádná omezení z tohoto dokumentu pro tento záměr nevyplývají. 
Předložený záměr není v rozporu s Územním plánem města Pardubice. 
Upozorňujeme, že přes uvedený pozemek jsou vymezeny veřejně prospěšné stavby VI/WD/15/C - 
rozšíření I/36 na čtyřpruh a 40 - doplnění kanalizační sítě Pardubice. Předloženým záměrem nemůže být 
znemožněna jejich budoucí realizace. 
Pro předmětné území není zpracován žádný regulační plán, v územním plánu podmínka pro zpracování 
regulačního plánu není stanovena. 
Předloženým záměrem nedojde k narušení charakteru území. Jedná se o službu obyvatelstvu. 
Předložený záměr je v souladu z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování stanovených v § 
18 a § 19 stavebního zákona. 
 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, Štrossova 44, Pce 
Vyjádření ze dne 25. 10. 2021 
 
Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení pozemků a převodu nemovitostí,  
U Divadla 828, Pardubice 
Souhlas vlastníka pozemku Statutárního města Pardubice ze dne 13.  9. 2021 pod č.j.: MmP 87202/2021 
 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice 
Vyjádření ze dne 27. 8. 2021 pod č.j.: RSD-518693/2021-2 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice nemá námitek proti umístění stavby „Oplocení plochy pro volné 
pobíhání psů v ulici Jana Zajíce“ na pozemku p.č. 409/20 k.ú. Studánka.  
Ředitelství silnic a dálnic nemá v tomto území umístěné inženýrské sítě ve svém vlastnictví.  
 
Služby města Pardubic a.s., Hůrka 1803, 530 12 Pardubice 
Vyjádření ze dne 26. 8. 2021 pod zn. 21378/O  
K předložené projektové dokumentaci nemáme žádné další připomínky, stavba se v současné době nedotkne 
zařízení v majetku, správě nebo údržbě SmP a.s.  
Se stavbou souhlasíme za těchto podmínek:  
1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (záchr. systém, TKO 

ap).  
2) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO a stožáry VO zajištěny tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny žádné objekty předmětné stavby.  
3) 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).  

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

 
Statutární město Pardubice, Magistrát města, oddělení investic a technické zprávy, Pernštýnské náměstí 1, 
530 21 Pardubice 
Vyjádření ze dne 23. 8. 2021 - V zájmovém území se nachází optická síť. 
 
Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4 
Vyjádření ze dne 16. 8. 2021 pod značkou 0201287161 
V zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a.s. 
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T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4 
Vyjádření ze dne 16.8.2021 pod značkou: E41300/21 
Vydáno souhlasné stanovisko k vydání územního souhlasu a následně souhlas s realizací stavby. 
Nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. 
 
Tlapnet s.r.o. 
Vyjádření ze dne 17. 8. 2021  
V uvedené lokalitě nemáme žádné sítě. 
 
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 150 00 Praha 5 
Vyjádření ze dne 16.8.2021 pod zn.: MW9910180419325965 
Souhlasí s realizací projektu. V zájmovém území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení. 
 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého 2014, 532 20 Pardubice 
Vyjádření ze dne 6. 9. 2021 pod č.j.: VS/Šla/2021/2430 
Pod oplocením prochází trasa vodovodního potrubí – ocelové DN500 s vyvložkováním polyethylenem. 
K návrhu a realizaci máme následující připomínky: 
1. Před zahájením prací si požádejte středisko vodovodů a středisko kanalizací o vytyčení trasy vodovodního a 

kanalizačního potrubí. 
2. Požadujeme dodržet min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je vymezeno vodorovnou 

vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m a od průměru 500 
mm 2,5 m – umísťování konstrukcí, sloupů, základů apod. Používání mechanizace bude omezeno. Pro 
hutnění může být použit pouze statický válec, beranění nelze provádět. 

3. Na hydranty, traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. Veškeré armatury 
a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpečeny proti poškození těžkými vozidly. 

4. Upozorňujeme investora, že se poblíž navrženého oplocení nachází zatrubněné odvodnění Studáneckého 
lesa DN 1000. Toto zatrubnění není součástí veřejné kanalizace a není ve správě VAK Pardubice. 

 
 

 

Zpracovala: Ing. Lenka Vacinová 

Datum: říjen 2021 


