
Úřad městského obvodu Pardubice I 
tajemnice úřadu 

U Divadla 828, 530 02 Pardubice 
Ev. Č.:  4508/2022      V Pardubicích dne 26. dubna 2022 
Č.j.: UMOI/2305/2022/KÚ/Kř 
Spis č.: 759/2022 

 
 
 

 
 
Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů  
 
Žádost o poskytnutí informace ze dne 12. 4. 2022: 

Žadatel žádá o zaslání rozhodnutí č.j.: ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7, ze dne 5. 4. 
2022 a kompletní žádost statutárního města Pardubic, která tomuto rozhodnutí 
předcházela a je na něho kauzálně navázána. 
 
Poskytnutí informace: 

V přílohách zasíláme požadované: 
1) rozhodnutí č.j.: ÚMOI/1447/2022/ODŽ/25/Peš-7, ze dne 5. 4. 2022 
2) Územní rozhodnutí č.j.: MmP 30774/2020 
3) Územní rozhodnutí č.j.: MmP 30774/2020 – nabytí právní moci 
4) Žádost o kácení 
5) Situace – příloha žádosti o kácení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Gabriela Křížková 
tajemnice Úřadu městského obvodu Pardubice I  
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Sp. zn.: SÚ 90237/2019/Sk ..j.: MmP  30774/2020 Pardubice, dne 20.3.2020 
Vy/izuje: Ing. Skladanová, tel.:+420466859176 

   oprávn0ná ú/ední osoba 
340.00, V/10 
 

12334536789::1 
S00BX01JVTYY 

ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

 

Výroková ;ást: 

Magistrát m0sta Pardubic, stavební ú/ad, jako stavební ú/ad p/íslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona <. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním /ádu (stavební zákon), ve zn0ní pozd0jších p/edpis= 
(dále jen "stavební zákon"), v územním /ízení posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umíst0ní stavby nebo za/ízení (dále jen "rozhodnutí o umíst0ní stavby"), kterou dne 
29.8.2019 podalo 

statutární m>sto Pardubice, zastoupené Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a 
investic Magistrátu m>sta Pardubic, I?O 00274046, Pernštýnské nám>stí 1, 530 21  Pardubice 

(dále jen "žadatel"), a na základ0 tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky <. 503/2006 Sb., o podrobn0jší úprav0 
územního rozhodování, územního opat/ení a stavebního /ádu 

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

Multimodální uzel ve@ejné dopravy v Pardubicích - Terminál B 

na pozemcích st. p. 706/1 (zastav0ná plocha a nádvo/í), st. p. 5530/1 (zastav0ná plocha a nádvo/í), st. 
p. 5531 (zastav0ná plocha a nádvo/í), st. p. 5532 (zastav0ná plocha a nádvo/í), st. p. 5533 (zastav0ná 
plocha a nádvo/í), st. p. 8102 (zastav0ná plocha a nádvo/í), parc. <. 1769/6 (ostatní plocha), parc. <. 
1778/23 (ostatní plocha), parc. <. 1778/33 (ostatní plocha), parc. <. 1778/34 (ostatní plocha), parc. <. 
1778/35 (ostatní plocha), parc. <. 1778/36 (ostatní plocha), parc. <. 1778/52 (ostatní plocha), parc. <. 
1778/60 (ostatní plocha), parc. <. 1778/61 (ostatní plocha), parc. <. 1778/63 (ostatní plocha), parc. <. 
1778/64 (ostatní plocha), parc. <. 1778/65 (ostatní plocha), parc. <. 1778/67 (ostatní plocha), parc. <. 
1778/118 (ostatní plocha), parc. <. 1778/122 (ostatní plocha), parc. <. 1778/123 (ostatní plocha), 
parc. <. 1778/124 (ostatní plocha), parc. <. 1778/126 (ostatní plocha), parc. <. 2605/24 (ostatní 
plocha), parc. <. 2605/40 (ostatní plocha), parc. <. 2605/45 (ostatní plocha), parc. <. 2605/46 (ostatní 
plocha), parc. <. 2605/49 (ostatní plocha), parc. <. 2605/77 (ostatní plocha), parc. <. 2605/78 (ostatní 
plocha), parc. <. 2605/79 (ostatní plocha), parc. <. 2605/80 (ostatní plocha), parc. <. 3000/1 (ostatní 
plocha), parc. <. 3000/14 (ostatní plocha), parc. <. 3000/37 (ostatní plocha), parc. <. 3000/38 (ostatní 
plocha), parc. <. 3000/39 (ostatní plocha), parc. <. 3000/56 (ostatní plocha), parc. <. 3000/57 (ostatní 
plocha), parc. <. 3000/58 (ostatní plocha), parc. <. 5198 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Pardubice 

(dále jen "stavba") obsahující stavební objekty: 
SO 001  P/íprava území 
SO 01  Provozní budova Terminálu B 
SO 03  Gabionové st0ny (treláže), oplocení  
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SO 101  Komunikace vjezdu z terminálu A  
SO 102  Komunikace terminálu B 
SO 103  Komunikace z ulice Palackého 
SO 104  Komunikace ulice Palackého, odbo<ný pruh 
SO 105  Zpevn0né plochy terminálu B 
SO 106.1 P/íjezdová komunikace k nádraží 0,146951km  
SO 106.2 P/íjezdová komunikace k nádraží 0,237218km  
SO 106.3 Zkrácení vle<ek  
SO 107  Parkovišt0 
SO 108  Cyklostezka 
SO 109  P/echody na silnici I/36 
SO 301  DešBová kanalizace 
SO 302  Splašková kanalizace 
SO 303.1 P/eložka vodovodu 
SO 303.2 Vodovodní p/ípojka 
SO 304  Horkovod, teplovod, p/eložky a p/ípojka 
SO 401.1 Ve/ejné osv0tlení SmP 
SO 401.2 Ve/ejné osv0tlení DPmP 
SO 402  P/eložka VN kabel= .EZ 
SO 403.1 P/eložka NN kabel= .EZ 
SO 403.2 P/eložka NN kabel= SŽDC 
SO 404  Kabelové rozvody NN 
SO 411 - 416 Sd0lovací vedení  
SO 417  Ochrana podzemního vedení CRA 
SO 501  NTL plynovod, NTL p/ípojka, p/eložka 
SO 651  Trolejové vedení 
SO 701  Zast/ešení terminálu B 
SO 801  Vegeta<ní (sadové) úpravy 
SO 802  Vodní prvek 
SO 901  Mobiliá/ terminálu 
SO 902  Informa<ní systém 

 

 

Druh a ú<el umisBované stavby: 

- Jedná se o novostavbu Terminálu B pro autobusovou dálkovou a linkovou mezim0stskou dopravu a 
o zm0nu dokon<ené stavby - budovy <.p. 2560, <.p. 2561 a <.p. 2562 na pozemcích st. p. 5531, 5532, 
5533 v katastrálním území Pardubice - spojenou se zm0nou zp=sobu využití na provozní budovu 
Terminálu B.  

- Ú<elem stavby je zajišt0ní návaznosti a dopravního propojení s Terminálem A, ur<eným pro 
m0stskou hromadnou dopravu - díl<í <ást multimodálního uzlu ve/ejné dopravy, a sou<asn0 
návaznosti na osobní dopravu železni<ní. 

- Jedná se o stavbu trvalou.  

 

 

Umíst0ní stavby na pozemcích: 

- Stavba bude umíst0na na pozemcích st. p. 706/1, 5530/1, 5531, 5532, 5533, 8102, parc. <. 1769/6, 
1778/23, 1778/33, 1778/34, 1778/35, 1778/36, 1778/52, 1778/60, 1778/61, 1778/63, 1778/64, 
1778/65, 1778/67, 1778/118, 1778/122, 1778/123, 1778/124, 1778/126, 2605/24, 2605/40, 2605/45, 
2605/46, 2605/49, 2605/77, 2605/78, 2605/79, 2605/80, 3000/1, 3000/14, 3000/37, 3000/38, 
3000/39, 3000/56, 3000/57, 3000/58, 5198 v katastrálním území Pardubice v souladu s koordina<ní 
situací stavby (<. výkresu C.3.3), která je sou<ástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou 
vypracoval Ing. Bohuslav Shejbal, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a dopravní stavby 
(.KAIT 0700216), v 06/2019. 
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 .len0ní stavby na stavební a inženýrské objekty, umíst0ní stavby na pozemcích, ur<ení prostorového /ešení stavby: 

- SO 001 P@íprava území 
na pozemcích parc. C. 2605/24,2605/46, 1778/52, 1778/23, 1778/118, 1778/33, 1778/61, 1778/34, 

1778/36, 1778/122, 1778/123, 1778/124, 1778/63, 3000/57, 1778/126, 3000/58, 3000/37, 

3000/56, st. 8102, 1778/64, 1778/60, 5198, 1778/65, st. 5530/1, st. 706/1, 1778/67, 3000/39, 

3000/38, st. 5533, st. 5532, st. 5531, 3000/1, 3000/14,2605/40, 2605/80, 2605/79, 1778/35, 

2605/77, 2605/45, 1769/6, 2605/78 v katastrálním území Pardubice 

- vykácení trvalých porost= 
- hrubá terénní úprava v rozsahu pro výstavbu p/íjezdové komunikace do terminálu a do nádraží SŽDC  
- p/eložky inž. sítí pro umožn0ní výstavby p/íjezdové komunikace (p/eložky p/ípojek NN pro stavby <.p. 

2710 a 2713 v <ásti obce Zelené P/edm0stí, p/eložka VN ve vjezdové <ásti, p/eložka horkovodu pro 
stavby <.p. 2710 a 2713 v <ásti obce Zelené P/edm0stí 

- vybourání inž. sítí v prostoru p/íjezd. komunikace 
- demolice, bourání budov na st. p. 5532, 5533, 5530/1 a 8102 v k.ú. Pardubice 
P/ed zahájením demoli<ních prací budou odpojeny p/ívody vody, elektro, horkovodu a zemního plynu, 
provedeny p/eložky inž. sítí pro umožn0ní nep/erušeného užívání 1. sekce bytového domu (<.p. 2560) a 
navazující provozní budovy SŽDC. 
 

- SO 01 Provozní budova Terminálu B 
na pozemcích parc. C. 3000/37, st. 5533, st. 5532, st. 5531 v katastrálním území Pardubice 

Dv0 sekce administrativní budovy budou odbourány. Provozní objekt je navržen p=dorysn0 ve tvaru 
písmene L jako vestavba mezi stávající budovu .eských drah a ponechanou severní sekci bytového 
domu. Delší rameno písmene bude tvo/it obdélník o rozm0rech 9,90 m x 36,70 m s podélnou osou ve 
sm0ru sever - jih, jako kolmá p/ístavba ke stávající nádražní budov0 .D. Kratší rameno písmene L bude 
tvo/it obdélník o rozm0rech 7,60 m x 16,89 m s podélnou osou ve sm0ru východ - západ. Navržený 
objekt je t/ípodlažní a hmotov0 a výškov0 bude navazovat na stávající kolmé k/ídlo nádražní budovy, 
které je <ty/podlažní. Vyrovnání výškového rozdílu v po<tu podlaží je dáno vyšší konstruk<ní výškou v 
úrovni 1. NP. tak, aby byla dodržena minimální podjezdná výška 4,65 m pro autobusové spoje p/ijížd0jící 
na Terminál B a zároveD vyšší konstruk<ní výškou 2. a 3. NP. objektu, což je dáno funk<ním využitím 
jednotlivých podlaží, kde se po<ítá s rozvody vzduchotechniky a klimatizace nad sníženým podhledem. 
Hlavním architektonickým prvkem fasády budou prosklené plochy na celou výšku podlaží, ve kterých 
budou kombinována pevná a ventila<ní k/ídla. Rámy oken a prosklených ploch jsou navrženy 
v antracitovém odstínu. Nosné sloupy konstrukce budou zapušt0ny do p=dorysu objektu, takže obvodový 
plášB bude p/ed n0 p/edsazený. Materiály použité na fasád0 budou navazovat na materiály použité na 
nádražní budov0 .D. Jedná se o kombinaci ploch obkládaných lícovými cihelnými pásky v p=vodním 
formátu a odstínu stejném, jako je použito na nádražní budov0. Pouze meziokenní sloupky budou omítané 
st0rkovou omítkovinou, svým dezénem navozující vzhled ploch omítaných klasickým b/ízolitem, hrubší 
zrnitosti, v p/írodním šedobéžovém odstínu. 
KonstrukEní Fešení: klasická zdGná, cihelná konstrukce, stropy železobetonové pFedpínané, založení 
nové stavby na železobetonových, širokoprofilových pilotách, základových pasech a základových 
patkách. 
zastav0ná plocha 655 m2 

obestav0ný prostor 11 319 m3 
 

- SO 03 Gabionové st>ny (treláže), oplocení 
na pozemcích parc. C. 1778/61, 1778/34, 1778/36,1778/64, 1778/60, 1778/65 v katastrálním 

území Pardubice 

- gabionové treláže a popínavými rostlinami, celková délka 70,3 m, výška 2,20 m - odd0lující autobusové 
a vlakové nádraží 

- oplocení podél p/íjezdové komunikace, celková délka 128 m, výška 2,0 m (konstrukce z plotových 
ocelových, pozinkovaných, lakovaných panel=, s ocelovými sloupky, s betonovými podhrabovými 
deskami) 

- vjezdová brána do areálu SŽDC velikost 7,30/2,0 m, elektricky ovládaná vjezdová závora 
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- SO 101 Komunikace vjezdu z terminálu A 
na pozemcích parc. C. 3000/38, st. 5533, st. 5532, 3000/1 v katastrálním území Pardubice 

- obousm0rná komunikace, výhradn0 pro autobusovou dopravu 
- asfaltová konstrukce, výstupní stání s betonovou konstrukce 
- usm0rn0ní vjezdu rabátkem se stožárem pro zav0šení trolejového vedení 
- celková plocha komunikace: 435 m2 
 

- SO 102 Komunikace terminálu B 
na pozemcích parc. C. 1778/36, 1778/123, 1778/124, 1778/63, 3000/57, 3000/37, 3000/56, st. 

8102, 1778/64, 1778/65, st. 5530/1, 1778/67, 3000/39, 3000/38, st. 5533 v katastrálním území 

Pardubice 

- obousm0rná komunikace, od provozní budovy k p/íjezdové komunikaci na t/íd0 Palackého, ur<ená 
výhradn0 pro autobusovou dopravu. 

- v dot<eném prostoru bude 1 výstupní místo (druhé je v Terminálu A), osm nástupních stání a osm 
odstavných stání 

- p/edpokládaný provoz - celkem 230 vjezd= do Terminálu B za den, p/evážn0 p/es Terminál A 
- objízdná komunikace v ší/ce 7,0 m v asfaltové konstrukci 
- stání autobus= v konstrukci cementobetonové 
- obrubníky u nástupišt0 s podsázkou 160mm Kasselského typu 
- celková plocha 3 091 m2 
 

- SO 103 Komunikace z ulice Palackého 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/52, 1778/23, 1778/118, 1778/33, 1778/34, 1778/36, 

1778/122, 1778/123 v katastrálním území Pardubice 

- p/íjezdová komunikace z t/ídy Palackého až k Terminálu 
- p/íjezdová komunikace je charakterem ú<elové komunikace vyhrazená pro provoz v dot<eném území 
- situa<ní uspo/ádání umožDuje pojížd0ní autobusy, ale i velkými nákladními automobily a náv0sy 
- asfaltová konstrukce, žulové obrubníky, odvodn0ní do dešBové kanalizace 
- ve vjezdové <ásti upravená k/ižovatka s t/ídou Palackého, posunutá poloha p/echodu pro chodce na t/íd0 

Palackého       
- dvoupruhová komunikace, ve vjezdové <ásti ší/ka pruhu 6,50 m, ve výjezdu 2x3,25 m v trase 2x3,50 m, 

rozší/ení ve sm0rových obloucích 
- celková plocha: 1 318 m2 
 

- SO 104 Komunikace ulice Palackého, odbo;ný pruh 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/124, 1778/126  v katastrálním území Pardubice 

- dopravní p/ipojení pozemku parc.<. 1778/124 ze silnice I/36, výjezd bude ú<elovou komunikací SO 103  
- živi<ná konstrukce, žulové obrubníky 
- odvodn0ní do upravených uli<ních vpustí ul. Palackého  
- ší/ka jízdního pruhu 3,00 m, celková délka 51 m; celková plocha 203 m2 
 

- SO 105 Zpevn>né plochy terminálu B 
na pozemcích parc. C. 2605/46,1778/124, 3000/57, 1778/126, 3000/58, 3000/37, 3000/56, st. 

8102, 1778/64, 1778/65, st. 5530/1, st. 706/1, 1778/67, 3000/39, 3000/38, st. 5533, st. 5532, st. 

5531, 3000/1  v katastrálním území Pardubice 

- zpevn0né plochy pro cestující a ostatní p0ší komunikace navazující na infrastrukturu m0sta 
- konstrukce s žulovou mozaikovou dlažbou - celková plocha 2 943 m2 
- v <ásti klidové - parková mlatová konstrukce - celková plocha 271 m2 
 

- SO 106.1 P@íjezdová komunikace k nádraží 0,146951km 
na pozemcích parc. C. 1778/36, 1778/64, 1778/60, 5198, 1778/6 v katastrálním území Pardubice 

- odbo<ující z p/íjezdové komunikace od odjezdu, která je charakteru obslužné, místní komunikace 
- asfaltová konstrukce 
- uspo/ádání umožDuje pojížd0ní nákladními automobily, ší/ka komunikace 6,0 m 
- celková délka 69,3 m, celková plocha 412 m2 
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- SO 106.2 P@íjezdová komunikace k nádraží 0,237218km 
na pozemcích parc. C. 1778/33, 1778/61, 1778/34 v katastrálním území Pardubice 

- odbo<ující z p/íjezdové komunikace od odjezdu, která je charakteru obslužné, místní komunikace 
- asfaltová konstrukce 
- uspo/ádání umožDuje pojížd0ní nákladními automobily, ší/ka komunikace 6,0 m 
- celková délka 26,6 m, celková plocha 150,4 m2 
 

- SO 106.3 Zkrácení vle;ek 
na pozemcích parc. C. 1778/64, 1778/60 v katastrálním území Pardubice 

- stávající vle<ky budou zkráceny o 34 a 44 m  
- posun zarážedel 
- posun oplocení 
 

- SO 107 Parkovišt> 
na pozemku parc.C. 1778/23 v katastrálním území Pardubice 

- parkovišt0 pro osobní auta 
- dopravní napojení zabo<ením z p/íjezdové komunikace 
- parkovací stání s betonovou zámkovou dlažbou, komunikace v asfaltové konstrukce 
- po<et parkovacích stání 19 
- celková plocha parkovišt0 397 m2 
 

- SO 108 Cyklostezka 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/124, 1778/126, 3000/58, 3000/1, 1778/35 v katastrálním 

území Pardubice 

- prodloužení cyklostezky podél silnice I/36 ve sm0ru od m0sta 
- asfaltová konstrukce, žulové obrubníky 
- ší/ka 3,0 m, se smíšeným provozem 4,0 m, délka úseku 147 m, celková plocha 395 m2 

 
- SO 109 P@echody na silnici I/36 

na pozemcích parc. C. 2605/24, 2605/45, 1769/6 v katastrálním území Pardubice 

Stávající p/echody na silnici I/36 budou dle požadavk= Policie .R posunuty. 
P/echod u obchodního domu bude posunut o cca 11,50 m sm0rem od centra, aby se prodloužil odbo<ný 
pruh vlevo. P/echod bude dopln0n d0lícím ostr=vkem ší/ky 3,50 m a délky 14,17 m. Ší/ka p/echodu bude 
4,0 m. Nové nasv0tlení p/echodu. 
P/echod u celní správy bude posunutý až k okružní k/ižovatce - tato úprava není sou<ástí zám0ru, je /ešeno samostatn0 jako sou<ást dostavby okružní k/ižovatky. 
 

- SO 301 DešHová kanalizace 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/23, 1778/118, 1778/33, 1778/61, 1778/34, 1778/36, 

1778/123, 1778/124, 1778/63, 3000/57, 3000/58, 3000/37, 3000/56, st. 8102, 1778/64, 3000/38, 

st. 5532, 3000/1 v katastrálním území Pardubice 

Odvedení dešBových vod ze zpevn0ných ploch, zast/ešení Terminálu a provozního objektu. 
DešBová kanalizace je rozd0lena na 2 stoky: /ad „A“ - odvádí dešBové vody ze zpevn0ných ploch a 
komunikací Terminálu; /ad „B“ - odvádí dešBové vody z provozního objektu. 
- odvodDovací plocha, celkem 8 580 m2, max. pr=tok 113 l/s 
- kanaliza<ní stoka „A“ ... celk. délka 244 m 
- kanaliza<ní stoka „B“.... celk. délka 30 m 
- podzemní akumula<ní jímky: zastav0ná plocha - 72,0 + 9,0 = 81,0 m2;  obestav0ný prostor - cca 210 m3 
 

- SO 302 Splašková kanalizace 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 3000/58, 3000/37 v katastrálním území Pardubice Ieší odvod splaškových vod z Provozního objektu - novým kanaliza<ním potrubím DN 250, do stávající 

jednotné kanalizace DN 800 v míst0 stávající RŠ. 
- potrubí DN 250 - spád 2%, max. pr=tok 6,44 l/s, délka 23,5 m 
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- SO 303.1 P@eložka vodovodu 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 3000/58, 1778/35 v katastrálním území Pardubice 

- délka p/eložky 244,0 m - potrubí PE 100 RC d110 
- napojení PE 100 RC d110 na m0stský vodovodní /ad LT 150.  
Sou<ástí je p/epojení stávajícího vodovodu pro ostatní dot<ené subjekty. P/eložka bude ukon<ena 
napojením na plánovanou p/eložku DN 150 (SUDOP) 
 

- SO 303.2 Vodovodní p@ípojka 
na pozemcích parc. C. 3000/58, 3000/37, st. 5531 v katastrálním území Pardubice 

- napojení na SO 303.1 PEd63 v délce 15,0 m 
 

- SO 304 Horkovod, teplovod, p@eložky a p@ípojka 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/118, 1778/33, 3000/37, 3000/56, 1778/67, 3000/39, 

3000/38, st. 5531 v katastrálním území Pardubice 

- p/edávací stanice bude p/emíst0na do sekce na pozemku st. p. 5531 v k.ú. Pardubice 
- stávající rozd0lovací šachty horkovodu, v<etn0 úpravy p/ipojení HP Albert p/edizolovaným potrubím 
- p/eložka p/ípojky p/edizolovaným potrubím pro p/ipojení nádražní budovy 
- p/eložka teplovodní p/ípojky je navržena také ve vjezdové <ásti z t/ídy Palackého 
Stávající kanálové uložení bude zrušeno a nahrazeno vedením p/edizolovaným  potrubím. Celková délka 
cca 56,0 m. 
- p/eložky horkovodu cca 76,0 m, p/ípojka 16,0 m 
 

- SO 401.1 Ve@ejné osv>tlení SmP 
na pozemcích parc. C. 2605/24, 2605/46, 1778/23, 1778/118, 1778/33, 1778/61, 1778/34, 

1778/36, 1778/122, 1778/123, 1778/124, 3000/57, 1778/126, 3000/37, 3000/56, st. 8102, 1778/64, 

1778/65, st. 5530/1, st. 706/1, 1778/67, 3000/39, 3000/38, st. 5533,  st. 5532, 3000/1, 

2605/77, 2605/45 v katastrálním území Pardubice 

- osv0tlení t/ídy Palackého v okružní k/ižovatce, osv0tlení komunikace autobusového terminálu a 
p/echod= pro chodce 

- napájení ze stávající rozvodnice ve/ejného osv0tlení RVO 17 
- instalace bude provedena dle požadavk= a standard= SmP a.s. - Zásady výstavby ve/ejného osv0tlení na 

území m0sta Pardubice 
 

- SO 401.2 Ve@ejné osv>tlení DPmP 
na pozemcích parc. C. 3000/37, 3000/56, 1778/64, 1778/65 v katastrálním území Pardubice 

- osv0tlení zast/ešení autobusového terminálu svítidly podhledovými a lineárními umíst0nými po obvodu 
st/echy 

- napojení a ovládání z provozní budovy Terminálu 
 

- SO 402 P@eložka VN kabelJ ?EZ 
na pozemcích parc. C. 2605/24, 2605/46, 1778/118, 1778/33 v katastrálním území Pardubice 

- úprava stávajícího distribu<ního kabelového vedení VN vyvolaná novým dispozi<ním /ešením prostoru 
navrhované komunikace  

- celková délka cca 42,0 m 
 

- SO 403.1 P@eložka NN kabelJ ?EZ 
na pozemcích parc. C. st. 706/1, 3000/1 v katastrálním území Pardubice 

- úprava stávajícího distribu<ního kabelového vedení NN vyvolaná novým dispozi<ním /ešením prostoru 
navrhované komunikace, demolicí 2/3 stávající administrativní budovy a stavbou provozní budovy 
dopravního terminálu 

- celková délka cca 65,0 m 
 

- SO 403.2 P@eložka NN kabelJ SŽDC 
na pozemcích parc. C. 1778/33, 1778/61, 1778/34 v katastrálním území Pardubice 

- ze stávajícího elektroúseku budou napojeny provozovny na parc.<. st. 10018, st. 9867 a st. 9729 v k.ú. 
Pardubice 

- minimáln0 v trase p/íjezdové komunikace je vyvolanou investicí p/eložka kabel= NN v délce cca 90,0 m 
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- SO 303.1 P@eložka vodovodu 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 3000/58, 1778/35 v katastrálním území Pardubice 

- délka p/eložky 244,0 m - potrubí PE 100 RC d110 
- napojení PE 100 RC d110 na m0stský vodovodní /ad LT 150.  
Sou<ástí je p/epojení stávajícího vodovodu pro ostatní dot<ené subjekty. P/eložka bude ukon<ena 
napojením na plánovanou p/eložku DN 150 (SUDOP) 
 

- SO 303.2 Vodovodní p@ípojka 
na pozemcích parc. C. 3000/58, 3000/37, st. 5531 v katastrálním území Pardubice 

- napojení na SO 303.1 PEd63 v délce 15,0 m 
 

- SO 304 Horkovod, teplovod, p@eložky a p@ípojka 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/118, 1778/33, 3000/37, 3000/56, 1778/67, 3000/39, 

3000/38, st. 5531 v katastrálním území Pardubice 

- p/edávací stanice bude p/emíst0na do sekce na pozemku st. p. 5531 v k.ú. Pardubice 
- stávající rozd0lovací šachty horkovodu, v<etn0 úpravy p/ipojení HP Albert p/edizolovaným potrubím 
- p/eložka p/ípojky p/edizolovaným potrubím pro p/ipojení nádražní budovy 
- p/eložka teplovodní p/ípojky je navržena také ve vjezdové <ásti z t/ídy Palackého 
Stávající kanálové uložení bude zrušeno a nahrazeno vedením p/edizolovaným  potrubím. Celková délka 
cca 56,0 m. 
- p/eložky horkovodu cca 76,0 m, p/ípojka 16,0 m 
 

- SO 401.1 Ve@ejné osv>tlení SmP 
na pozemcích parc. C. 2605/24, 2605/46, 1778/23, 1778/118, 1778/33, 1778/61, 1778/34, 

1778/36, 1778/122, 1778/123, 1778/124, 3000/57, 1778/126, 3000/37, 3000/56, st. 8102, 1778/64, 

1778/65, st. 5530/1, st. 706/1, 1778/67, 3000/39, 3000/38, st. 5533,  st. 5532, 3000/1, 

2605/77, 2605/45 v katastrálním území Pardubice 

- osv0tlení t/ídy Palackého v okružní k/ižovatce, osv0tlení komunikace autobusového terminálu a 
p/echod= pro chodce 

- napájení ze stávající rozvodnice ve/ejného osv0tlení RVO 17 
- instalace bude provedena dle požadavk= a standard= SmP a.s. - Zásady výstavby ve/ejného osv0tlení na 

území m0sta Pardubice 
 

- SO 401.2 Ve@ejné osv>tlení DPmP 
na pozemcích parc. C. 3000/37, 3000/56, 1778/64, 1778/65 v katastrálním území Pardubice 

- osv0tlení zast/ešení autobusového terminálu svítidly podhledovými a lineárními umíst0nými po obvodu 
st/echy 

- napojení a ovládání z provozní budovy Terminálu 
 

- SO 402 P@eložka VN kabelJ ?EZ 
na pozemcích parc. C. 2605/24, 2605/46, 1778/118, 1778/33 v katastrálním území Pardubice 

- úprava stávajícího distribu<ního kabelového vedení VN vyvolaná novým dispozi<ním /ešením prostoru 
navrhované komunikace  

- celková délka cca 42,0 m 
 

- SO 403.1 P@eložka NN kabelJ ?EZ 
na pozemcích parc. C. st. 706/1, 3000/1 v katastrálním území Pardubice 

- úprava stávajícího distribu<ního kabelového vedení NN vyvolaná novým dispozi<ním /ešením prostoru 
navrhované komunikace, demolicí 2/3 stávající administrativní budovy a stavbou provozní budovy 
dopravního terminálu 

- celková délka cca 65,0 m 
 

- SO 403.2 P@eložka NN kabelJ SŽDC 
na pozemcích parc. C. 1778/33, 1778/61, 1778/34 v katastrálním území Pardubice 

- ze stávajícího elektroúseku budou napojeny provozovny na parc.<. st. 10018, st. 9867 a st. 9729 v k.ú. 
Pardubice 

- minimáln0 v trase p/íjezdové komunikace je vyvolanou investicí p/eložka kabel= NN v délce cca 90,0 m 
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- SO 404 Kabelové rozvody NN 
na pozemcích parc. C. 3000/37, 3000/56, 1778/64, 1778/65, 1778/67, 3000/39, st. 5533, 3000/1 v 

katastrálním území Pardubice 

- kabelové rozvody pro p/ipojení mobiliá/e Terminálu B, pro informa<ní tabule, vodní prvek 
- p/ipojení a ovládání z provozní budovy 
celková délka cca 300 m 
 

- SO 411 P@eložka komunika;ního vedení – ?D – Telematika 
na pozemcích parc. C. 3000/37, st. 5533, st. 5532, st. 5531 v katastrálním území Pardubice 

- ochrán0ní stávající kabelové trasy vedení .D – Telematika a.s. v míst0 výstavby nové zpevn0né 
komunikace na pozemku navrhovaného Terminálu B; trasa bude odkopána a kabely bez p/erušení 
uloženy do p=lených plastových chráni<ek 

 
- SO 412 P@eložka sd>lovacího vedení CETIN 

na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/52, 3000/58, 3000/37, 1778/64, 1778/65, st. 5530/1, 

1778/67, 3000/39, 3000/38, st. 5532, st. 5531, 3000/1 v katastrálním území Pardubice 

- p/eložka stávající kabelové trasy vedení spole<nosti .eská telekomunika<ní infrastruktura a.s., dv0 
kabelové trasy budou nov0 vedeny ze zachované <ásti administrativní budovy do napojovacích míst 

- stávající kabelová trasa v míst0 výstavby nového nájezdu do terminálu v SZ <ásti zájmového území a v 
míst0 výstavby cyklostezky v SV okraji zájmového území budou odkopány a ochrán0ny p=lenými 
chráni<kami  

 
- SO 413 P@eložka sd>lovacího vedení EDERA 

na pozemcích parc. C. 2605/24, 2605/46, 1778/52, 1778/118, 1778/33, 3000/58 v katastrálním 

území Pardubice 

- provedení ochrán0ní stávajících podzemních tras sd0lovacích optických kabel= spole<nosti EDERA 
Group a.s.; v severní <ásti zájmového území bude podél komunikace Palackého stávající kabelová trasa 
odkopána a v místech nov0 budovaných pojízdných komunikací a cyklostezky uložena do p=lených 
plastových chráni<ek 

 
- SO 414 Sd>lovací vedení a za@ízení DPmP 

na pozemcích parc. C. 1778/64, 1778/65, st. 5530/1, st. 706/1, 1778/67, 3000/39, st. 5533 v 

katastrálním území Pardubice 

- z budoucí technické místnosti v 1. NP novostavby budou vedeny kabelové trasy pro infopanely a 
zastávkové informa<ní sloupky; trasy budou vedeny novými chodníky, konstrukcí zast/ešení dopravního 
terminálu a po konstrukci nové lávky nad kolejemi 

 
- SO 415 P@íprava pro páte@ní informa;ní systém 

na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/124, 3000/57, 1778/126, 3000/58, 3000/37, 3000/56, st. 

8102, 1778/64, 1778/65, 3000/39, 3000/38, st. 5533, 1778/35 v katastrálním území Pardubice 

- navržená multikanálová trasa v prostoru plánovaného terminálu bude pokra<ováním trasy pro 
metropolitní optickou sít‘; multikanálová trasa umožní budoucí rozši/ování a zahušBování optické sít0 
bez nárok= na rozsáhlé výkopové práce; multikanálová trasa bude vedena zájmovým územím podél 
komunikace Palackého s vybo<ením do prostoru pod zast/ešením terminálu a napojením na technickou 
místnost v budoucí novostavb0; pro usnadn0ní protahování kabel= a možnost odbo<ení kabel= z 
multikanálové trasy budou do trasy vkládány kabelové komory 

- nov0 bude umíst0no 12 plastových kabelových komor spojených 9-ti, resp. 4 otvorovými segmenty 
kanálu 

 
- SO 416 P@íprava pro informa;ní systém m>sta Pardubice 

na pozemcích parc. C. 3000/57, 3000/56, 1778/64, 1778/65 v katastrálním území Pardubice 

- výstavba datových kabelových rozvod= pro nov0 instalované kamery; kamery budou umíst0ny na 
novém stožáru ve/ejného osv0tlení budou upevn0ny ke konstrukci zast/ešení dopravního terminálu a na 
novostavb0 budovy 
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- SO 417  Ochrana podzemního vedení CRA 
na pozemcích parc. C. 1778/52, 1778/118 a 1778/33 v katastrálním území Pardubice 

- ochrana podzemního vedení spole<nosti .eské Radiokomunikace a.s. bude provedena pomocí 
betonových koryt s poklopem a následným obetonováním 

 
- SO 501 NTL plynovod, NTL p@ípojka, p@eložka 

na pozemku parc. C. 3000/1 v katastrálním území Pardubice 

- p/eložka NTL plynovodu s ohledem na demolici 2 sekcí administrativní budovy, v délce cca 73,0 m, 
stávající potrubí plynovodu ocelové DN 100, nové PEd 110 

- p/ipojení nádražní budovy NTL PEd63 
- plynovodní p/ípojky - p/ípojka do zachované <ásti objektu, PE 100, d 63, DSR 11 v délce 7,0 m; m0/ení 

spot/eby v PP 1. sekce administrativní budovy 
 

- SO 651 Trolejové vedení 
na pozemku parc. C. 3000/1 v katastrálním území Pardubice 

- p/emíst0ní stožáru <. 11 mimo pr=jezdný profil (atypický kónusový - 43kN/11m, vrtaný základ hloubky 
8,0 m, výška 10,50 m) - do zpevn0né plochy, mimo p/íjezdovou komunikaci 

- nová poloha trak<ního stožáru <. 11vyvolá úpravu p/ev0sových lan ve stávajícím trolejovým vedení; typ 
stožáru bude shodný s typy ostatních stožár= (ocelový kónusový) 

- nová paralelní trolejbusová stopa s ru<ním p/ehazováním sb0ra<= – délka cca 280 m; tato stopa umožní 
zlepšení stavu vjezd= a výjezdu trolejbusových vozidel; nová TB stopa se zav0sí na stávající p/ev0sová 
lana; v míst0, kde to nebude možné, se budou muset vytvo/it p/ev0sy nové; trolejbusová stopa bude 
zakotvena na stožáry <. 22 až 50 

 
- SO 701 Zast@ešení terminálu B 

na pozemcích parc. C. 1778/64, 1778/65 v katastrálním území Pardubice 

- zast/ešení Terminálu B je navrženo architektonicky a konstruk<n0 v obdobném charakteru jako 
zast/ešení Terminálu A. 

- zastav0ná plocha: 9,0 x 68,0 = 612 m2 
- obestav0ný prostor: cca 612,0 x 4,80 = 2 940 m3 
Pod zast/ešením jsou navržena stanovišt0 pro odjezdové stání - 4 nástupní místa 
V prostoru autobusového nádraží jsou další 4 nástupní místa se zastávkovými p/íst/ešky. 
 

- SO 801 Vegeta;ní (sadové) úpravy 
na pozemcích parc. C. 2605/46, 1778/23, 1778/33, 1778/61, 1778/34, 1778/36, 1778/122, 

1778/123, 1778/124, 3000/57, 1778/126, 3000/58, 3000/37, 3000/56, st. 8102, 1778/64, 1778/65, 

1778/67, 3000/1 v katastrálním území Pardubice 

- stávající vzrostlá zeleD, která m=že být zachována, bude ošet/ena, celkem minimáln0 4 ks vzrostlých 
strom= 

- nová výsadba vzrostlých strom= východn0 od provozní budovy bude navazovat na výsadbu v Terminálu 
A 

- v odpo<inkové zón0 budou vysázeny nižšího vzr=stu a okrasné ke/e   
- celková vým0ra ploch 840 m2 
 

- SO 802 Vodní prvek 
na pozemcích parc. C. 3000/37, st. 5533, st. 5532, st. 5531 v katastrálním území Pardubice 

- p=dorysn0 je navržena kruhová vodní plocha pr=m0ru cca 3,50 m; pro vodní prvek je navržen efekt 
kolmého výtrysku a vodní mlhy, v no<ních hodinách s nasvícením 

- technologické za/ízení bude instalováno v podzemním podlaží provozní budovy (v 1. sekci p=vodní 
administrativní budovy) 

- automatický závlahový systém vegeta<ních ploch s využitím dešBové vody svedené ze st/echy provozní 
budovy - kapacita 10 m3, s technologickým za/ízením v PP provozní budovy  

 
- SO 901 Mobiliá@ terminálu 

na pozemcích parc. C. 3000/37, 3000/56, st. 8102, 1778/64, 1778/65, 1778/67, 3000/1 v 

katastrálním území Pardubice 

Zast/ešení terminálu 
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- typové zastávkové p/íst/ešky 
- lavi<ky, odpadkové koše 
- p/íst/ešky se stojany na kola 
- pítko v klidové zón0 pro cestující 
- zastávkové ozna<níky 
- informa<ní tabule 
 

- SO 902 Informa;ní systém 
na pozemcích parc. C. st. 8102, 1778/64, 1778/65, st. 5532, 3000/1 v katastrálním území 

Pardubice 

- informa<ní tabule s údaji o odjezdu autobus= a vlak=, sdružené (umíst0né na lávku p/es železni<ní 
nádraží, v prostoru p/ed p/ístavbou Terminálu B, ve vstupní hale provozní budovy) 

- informa<ní tabule pouze s informacemi o odjezdu autobus= (na p/íchodu od vlakového nádraží , 
pod zast/ešením Terminálu B 

- kabelové p/ipojení bude zajišBovat napájení elektroinstalací pro osv0tlení a datovými  informacemi 
o odjezdu 

 

Vymezení území dot<eného vlivy stavby: 

- Pozemky st. p. 706/1, 5530/1, 5531, 5532, 5533, 8102, parc. <. 1769/6, 1778/23, 1778/33, 1778/34, 
1778/35, 1778/36, 1778/52, 1778/60, 1778/61, 1778/63, 1778/64, 1778/65, 1778/67, 1778/118, 
1778/122, 1778/123, 1778/124, 1778/126, 2605/24, 2605/40, 2605/45, 2605/46, 2605/49, 2605/77, 
2605/78, 2605/79, 2605/80, 3000/1, 3000/14, 3000/37, 3000/38, 3000/39, 3000/56, 3000/57, 
3000/58, 5198 v katastrálním území Pardubice - pozemky jsou <áste<n0 zastav0né a zpevn0né, jedná 
se p/evážn0 o ve/ejné prostranství. Stavba nebude mít zásadní vliv na sousední pozemky <i stavby. 

- Stavba je <áste<n0 umisBována do ochranného pásma inženýrských sítí. 

- Stavba je <áste<n0 umisBována do ochranného pásma dráhy a do oblasti s výskytem bludných 
proud=. 

- Stavba se dotýká nemovité kulturní památky zapsané v Úst/edním seznamu kulturních památek .R 
(dále jen ÚSKP .R) pod rejst/ík. <. 47810/6-4875, objektu železni<ní stanice Pardubice <.p. 217 na 
nám0stí Jana Pernera v Pardubicích, <ást obce Zelené P/edm0stí. 

 
 
 

II. Stanoví podmínky pro umíst>ní stavby a projektovou p@ípravu stavby: 

1. Stavba bude umíst0na na pozemcích st. p. 706/1, 5530/1, 5531, 5532, 5533, 8102, parc. <. 1769/6, 
1778/23, 1778/33, 1778/34, 1778/35, 1778/36, 1778/52, 1778/60, 1778/61, 1778/63, 1778/64, 
1778/65, 1778/67, 1778/118, 1778/122, 1778/123, 1778/124, 1778/126, 2605/24, 2605/40, 2605/45, 
2605/46, 2605/49, 2605/77, 2605/78, 2605/79, 2605/80, 3000/1, 3000/14, 3000/37, 3000/38, 3000/39, 
3000/56, 3000/57, 3000/58, 5198 v katastrálním území Pardubice v souladu s grafickou p/ílohou 
rozhodnutí, která obsahuje výkres sou<asného stavu území v m0/ítku katastrální mapy se zakreslením 
stavebního pozemku, požadovaným umíst0ním stavby, s vyzna<ením vazeb a vliv= na okolí, zejména 
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb, která je sou<ástí dokumentace pro územní 
rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Bohuslav Shejbal, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby a 
dopravní stavby (.KAIT 0700216), v 06/2019 pod zak. <. 4254 - 17 - 2.  

2. Jako stavební pozemek se vymezuje <ást pozemk= st. p. 706/1, 5530/1, 5531, 5532, 5533, 8102, parc. <. 1769/6, 1778/23, 1778/33, 1778/34, 1778/35, 1778/36, 1778/52, 1778/60, 1778/61, 1778/63, 
1778/64, 1778/65, 1778/67, 1778/118, 1778/122, 1778/123, 1778/124, 1778/126, 2605/24, 2605/40, 
2605/45, 2605/46, 2605/49, 2605/77, 2605/78, 2605/79, 2605/80, 3000/1, 3000/14, 3000/37, 3000/38, 
3000/39, 3000/56, 3000/57, 3000/58, 5198 v katastrálním území Pardubice p/ímo dot<ených stavbou 
dle koordina<ní situace stavby. 

3. P/ed zahájením stavebních prací bude proveden pyrotechnický pr=zkum. 

4. P/ed zahájením prací bude provedeno vyty<ení tras všech inženýrských sítí. Technické /ešení 
soub0hu nebo k/ížení inženýrských sítí bude p/edloženo k vyjád/ení vlastník=m, p/íp. správc=m 
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podzemních vedení a stávajících za/ízení. Trasy stávajících inženýrských sítí v<etn0 ochranných 
pásem budou respektovány v souladu s ustanoveními zákona <. 458/2000 Sb. (energetický zákon). 

5. Staveništ0 bude za/ízeno, uspo/ádáno a vybaveno p/ísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, 
aby se stavba mohla /ádn0 a bezpe<n0 provád0t. Nesmí docházet k ohrožování a nadm0rnému 
obt0žování hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpe<nosti na pozemních komunikacích, zejména 
se z/etelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Odvád0ní srážkových, odpadních a 
technologických vod ze staveništ0 musí být zabezpe<eno tak, aby se zabránilo rozmo<ení pozemku 
staveništ0 v<etn0 vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a nezne<išBovala se odtoková za/ízení 
pozemních komunikací a jiných ploch p/iléhajících ke staveništi a nezp=sobilo se jejich podmá<ení. 

6. Obvod staveništ0 nep/esáhne hranice vymezených pozemk= k zastav0ní. V okolí stavby bude 
udržován po/ádek a <istota, v<etn0 výjezdu staveništní dopravy na ve/ejnou komunikaci. Staveništ0 
bude po ukon<ení prací uvedeno do p=vodního stavu. 

7. V podmínkách stavebního povolení budou uvedeny následující podmínky (ze závazného stanoviska 
Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích <.j. KHSPA 4908/2019/HOK-
Pce ze dne 9.4.2019): Nejpozd0ji ke kolaudaci budou p/edloženy doklady o zdravotní nezávadnosti 
použitých materiál= p/icházejících do styku s pitnou vodou. Podmínka je stanovena v souladu s § 5 
odst. 8 zákona <. 258/2000 Sb., o ochran0 ve/ejného zdraví a o zm0n0 n0kterých souvisejících 
zákon=, ve zn0ní pozd0jších p/edpis= v návaznosti na § 3 vyhlášky <. 409/2005 Sb. o hygienických 
požadavcích na výrobky p/icházející do p/ímého styku s vodou a na úpravu vody. P/ed uvedením 
stavby do provozu bude p/edložen doklad o nezávadnosti pitné vody z p/eloženého vodovodního /adu. Podmínka je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona <. 258/2000 Sb., o ochran0 
ve/ejného zdraví a o zm0n0 n0kterých souvisejících zákon=, ve zn0ní pozd0jších p/edpis= v 
návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky <. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na 
pitnou a teplou vodu a rozsah a <etnost kontroly pitné vody v platném zn0ní. 

8. Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v souladu s následujícími podmínkami (ze 
závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích <.j. 
KHSPA 4908/2019/HOK-Pce ze dne 9.4.2019): V PD ke stavebnímu /ízení bude uveden zdroj vody, 
kterým bude zásobován navržený vodní prvek a dále informace, že voda v navrženém vodním prvku 
nebude sloužit k pití a ke koupání. Sou<ástí PD ke stavebnímu /ízení bude hluková studie, ve které 
bude zohledn0n provoz veškerých nov0 navržených a stávajících liniových a stacionárních zdroj= 
hluku, souvisejících s posuzovaným zám0rem a se stávajícím areálem, a to vzhledem k nejbližším 
chrán0ným venkovním prostor=m staveb. V p/ípad0, že budou p/ekro<eny platné hygienické limity 
hluku z provozu navržených a stávajících liniových a stacionárních zdroj= hluku, bude v hlukové 
studii navrženo protihlukové opat/ení a zhodnocena jeho ú<innost (podmínka je stanovena v souladu 
s § 30 odst. 1 zákona <. 258/200 Sb., ve zn0ní pozd0jších p/edpis=). V rámci projektové dokumentace 
ke stavebnímu /ízení bude up/esn0no využití prostorových rezerv ve 2. a 3. NP posuzovaného objektu 
a p/ípadn0 p/edloženo hlukové posouzení z dopravy a ze stacionárních zdroj= hluku v p/ípad0 
umíst0ní chrán0ných vnit/ních prostor= stavby dle § 77 odst. 1, 3 a 5 zákona <. 258/2000 Sb., ve 
zn0ní pozd0jších p/edpis=. V souladu s § 128 stavebního zákona a § 20 na/ízení vlády <. 361/2007 
Sb., v platném zn0ní, bude proveden stavební pr=zkum bouraných konstrukcí se zam0/ením na 
materiál s obsahem azbestu. Jeho výsledky budou sou<ástí projektové dokumentace vyššího stupn0. 
Tzv. „denní místnost /idi<=“ bude navržena v souladu s § 2 zákona <. 309/2006 Sb., v platném zn0ní a 
§ 55 odst. 3 na/ízení vlády <. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví p/i práci, ve 
zn0ní pozd0jších p/edpis=, krom0 d/ezu musí být vybavena i umyvadlem na mytí rukou s tekoucí 
teplou a studenou pitnou vodou a za/ízením na oh/ívání a uchovávání jídla. 

9. Budou respektovány podmínky rozhodnutí odd0lení silni<ního hospodá/ství a dopravní obslužnosti 
odboru dopravy a silni<ního hospodá/ství Krajského ú/adu Pardubického kraje <.j. ODSH-
48634/2019-Sa ze dne 21.6.2019. 

10. Budou respektovány podmínky majetkového správce silnice I. t/ídy - Ieditelství silnic a dálnic .R – 
dané ve vyjád/ení <.j. 003691/38200/3/.ž/2019 ze dne 14.6.2019: 
- nový p/echod pro chodce p/es d0lící ostr=vky na malé okružní k/ižovatce musí být v koordinaci se 

stavbou "I/37 Pardubice - MUK Palackého - dostavba" (investor ISD .R)  
- nový ochranný ostr=vek (v<etn0 p/íslušenství) na p/echodu pro chodce p/ed vchodem do OD 

Albert bude v majetku Statutárního m0sta Pardubice, který bude zajišBovat jeho údržbu 
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- stavba "Multimodální uzel ve/ejné dopravy - Terminál B" musí být koordinován se stavbou "Areál .S PHM Pardubice a restaurace, ul. Palackého" 
- jestliže bude silnice I/36 dot<ena novými inženýrskými sít0mi, nebo jejich p/eložkami, požádá 

investor (jeho zplnomocn0ný zástupce) ISD .R Správu Pardubice o vydání souhlasu s umíst0ním 
inženýrských síti do stavby silnice I. T/ídy 

- p/ed vydáním stavebního povolení musí být taktéž uzav/ené p/ípadné smlouvy týkající se pronájmu 
pozemku, uložení v0cných b/emen, souhlasu s použitím pozemk= 

11. Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v souladu s podmínkami stanovenými 
dopravním inspektorátem Krajského /editelství policie Pardubického kraje, územního odboru 
Pardubice, ve stanovisku <.j. KRPE-23820-1/.J-2019-170606 ze dne 10.4.2019 a ve stanovisku <.j. 
KRPE-18834-1/.J-2019-170606 ze dne 19.3.2019: 
- budou dodrženy rozhledové pom0ry v míst0 p/ipojení pozemních komunikací dle <l. 5.2.9 platné .SN 73 6102 - minimáln0 u SO 106 - gabionová zeK nebo p/ipojení parkovišt0 K + R - umíst0ní 

p/edm0t= a zastávky  
- v místech p/edpokládaného vstupu chodc= do vozovky bude zajišt0na rozhledová vzdálenost na <ekací plochy a z <ekacích ploch dle tab. 17 a <l. 10.1.4 .SN 73 6110; analogicky /ešit i místa 

vstupu chodc= z chodníku do prostoru stezky pro chodce a cyklisty apod. 
- vjezd na autobusové nádraží, uspo/ádání a po<et výstupních zastávek bude proveden takovým 

zp=sobem, aby nemohlo dojít ke vzdutí dopravního proudu do k/ižovatky /ízené pomocí sv0telného 
signaliza<ního za/ízení, tzn. neumisBování vjezdových závor apod.; v opa<ném p/ípad0 bude 
p/emíst0no parkovišt0 K + R a p/ipojení terminálu A a B na silnici I/36 ponechat pouze pro provoz 
ve/ejné p/epravy osob 

- p/i /ešení ší/kového uspo/ádání komunikací nesmí dojít k protnutí vle<ných k/ivek dvou nejv0tších 
uvažovaných vozidel 

- ší/ku výstupních a nástupních hran zastávek požadujeme provést min. 2,5 m dle <l. 6.2.2.5 .SN 
73 6425-1 

- bude ponechána co nejkratší trasa p/íchodu od autobusového nádraží k p/echodu pro chodce, 
nebude proveden nelogicky navržený mys v prostoru stezky pro chodce y cyklisty u p/echodu pro 
chodce p/es silnici <. I/36 proti OC Albert 

- s ohledem na p/edpokládané intenzity provozu na nov0 uvažované ve/ejn0 p/ístupné <ásti navržené 
komunikace nesmí dojít k protínání vle<ných k/ivek nejv0tších uvažovaných vozidel 

- v míst0 p/ipojení komunikací na nov0 uvažovanou ve/ejn0 p/ístupnou místní komunikaci musí být 
dodrženy rozhledové pom0ry dle <l. 5.2.9 .SN 73 6102 

- s ohledem na uvažované pohyby pr=jezdu vozidel Terminál A - Terminál B je nutné zvážit, zda 
pop/. jak dál provozovat parkovišt0 K+R a zásobování budovy .D; navržené umíst0ní Terminálu B 
a jeho provoz totiž zcela potla<uje smysl parkovišt0 K+R jako vysokoobrátkového parkovišt0 v 
daném míst0; neboB v úseku od obou terminál= k SSZ je tak krátký úsek, kdy nelze zajistit 
bezpe<ný pr=plet vozidel všemi uvažovanými sm0ry 

- stávající stezku požadujeme i nadále provozovat jako stezku pro chodce a cyklisty a p/ejezd p/es 
komunikace doplnit o p/ejezdy pro cyklisty 

- s ohledem na ustanovení <l. 4.4 .SN 73 6110 a budoucí zástavbu na okolních pozemcích 
požadujeme provést výjezd z nov0 navržené komunikace pomocí 2 pruh= 

- SO104 - k p/echodu pro chodce požadujeme z obou stran p/imknout p/ejezd pro cyklisty tak, aby 
byla provázána cyklistická infrastruktura 

12. V podmínkách stavebního povolení budou uvedeny následující podmínky (ze stanoviska Krajské 
hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích <.j. KHSPA 4908/2019/HOK-Pce ze 
dne 9.4.2019): provedení a ozna<ení stezky pro chodce a cyklisty (spole<né i d0lené) musí být 
provedeno dle platných TP179-2017; p/ipojení sousedních nemovitostí (samostatný sjezd) bude 
provedeno chodníkovým p/ejezdem p/es sklopenou silni<ní obrubu (.SN 73 6110 <l. 3.1.29 a obr. 
53b) tak, aby bylo z/ejmé, že p/ipojení netvo/í k/ižovatku; umíst0ní sloup= VO a mobiliá/e bude 
provedeno takovým zp=sobem, aby nemohlo dojít ke st/etu vozidla (p/i jeho p/esahu) s touto 
p/ekážkou (nap/. umíst0ní sloupu VO na vn0jším oblouku pohybu vozidla p/i odbo<ení vlevo ze 
silnice <. I/36 ve sm0ru od centra apod.). 

13. V podmínkách stavebního povolení budou uvedeny následující podmínky (ze stanoviska Magistrátu 
m0sta Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové pé<e, <.j. MmP 6291/2020 ze dne 
17.2.2020, sp.zn. SZ_MMP 6291/2020): 
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- navržená hmota provozní budovy s podjezdem navazující na nemovitou kulturní památku nebude 
d=sledn0 p/ebírat její výrazové prost/edky, nové /ešení by mohlo nejlépe tuto skute<nost 
akceptovat do svého /ešení a pokud bude zám0rem fasádu provozní budovy zvýraznit, obohatit, 
akcentovat, tak pon0kud rozdíln0 od fasád kulturní památky  

- fasáda provozní budovy nebude d=sledn0 kopírovat fasády výpravní budovy, hotelu atd., ale bude 
provedena v odlišném, ale vzájemn0 harmonizujícím provedení s nemovitou kulturní památkou 

- práce v rámci stavebních objekt= SO 001 P/íprava území, SO 105 Zpevn0né plochy Terminálu B, 
SO 401.1 Ve/ejné osv0tlení SmP, SO 403.1 P/eložka NN kabel= .EZ a SO 414 Sd0lovací vedení a 
za/ízení DPmP, se p/ímo dotýká pozemku a stavby nemovité kulturní památky, proto budou 
provád0ny s maximální šetrností, s minimalizací pouze na nutný rozsah se zachováním maximální 
možné <ásti p=vodních konstrukcí nemovité kulturní památky a s ohledem na autenticitu a 
originalitu dochovaných historických konstrukcí a prvk= 

- odborný dohled nad provád0ním komplexní pé<e o kulturní památky vykonává dle ust. § 32 odst. 2 
písm. g) památkového zákona Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt0 v Pardubicích 
(dále jen NPÚP), který je oprávn0n p/i realizaci uplatDovat nám0ty a p/ipomínky ke zvýšení kvality 
provád0ných prací; s p/íslušným pracovníkem NPÚP musí být konzultován postup prací a v<as 
projednány veškeré odborné a problémové záležitosti, a to i ve smyslu ust. § 14 odst. 7 
památkového zákona. 

14. V zájmovém území lze p/edpokládat možnost v zemi dochovaných archeologických nález= <i situací. 
Zemní práce související s navrženým zám0rem by mohly v daném prostoru archeologické nálezy a 
situace znehodnotit. Proto již na po<átku p/ípravy stavby je povinností stavebníka dodržet 
oznamovací povinnost své plánované stavební <innosti, dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, a 
zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného zám0ru“ (formulá/: http://www.arup.cas.cz/?p=8097) na 
adresu: Archeologického ústavu AV .R (Praha nebo Brno), <i elektronicky na adresu: 
oznameni@arup.cas.cz. V p/ípad0 jakéhokoliv zjišt0ní nálezu archeologické povahy, který nebyl 
u<in0n p/i provád0ní archeologických výzkum=, je nálezce (<i osoba zodpov0dná za <innost, p/i níž 
došlo k archeologickému nálezu) povinen neprodlen0 oznámit jakékoliv náhodné porušení 
archeologických situací, stejn0 jako zjišt0ní nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, 
kamenný <i d/ev0ný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu 
muzeu, p/ípadn0 Archeologickému ústavu AV .R. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány 
v míst0 bez dalších zásah= až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, 
nejmén0 však po dobu 5 pracovních dní po u<in0ném oznámení. Následn0 je nutné uzav/ít dohodu o 
záchranném archeologickém výzkumu s oprávn0nou osobou. O vybraném zhotoviteli bude 
archeologické odd0lení NPÚ Pardubice v<as informováno. 

15. P/i záv0re<né kontrolní prohlídce bude p/edložen expertní list zhotovitele o výsledcích záchranného 
archeologického výzkumu. 

16. Podél komunikace Palackého budou pro trolejovou trakci i pro osazení svítidel ve/ejného osv0tlení 
použity klasické t/ístupDové stožáry, uvnit/ terminálu B budou použity stožáry stejného typu jako u 
Terminálu A p/ed nádražní budovou. 

17. Stavba bude koordinována se stavbou "I/37 Pardubice – MÚK Palackého, dostavba" a s dalšími 
stavebními zám0ry v území. 

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ú/adu M0stského obvodu Pardubice I, odboru 
dopravy a životního prost/edí, ze dne 19.2.2020 s <.j. ÚMOI/423/2018/ODŽ/25/Peš-3, kterým byl 
ud0len souhlas s pokácením 2 ks topol= (Populus sp.) na pozemcích parc. <. 1778/65 a 3000/56 v k.ú 
Pardubice, 2 ks javor= st/íbrných (Acer saccharinum), na pozemcích parc. <. 1778/36 a 3000/58 v k.ú 
Pardubice, 1 ks douglasky tisolisté (Pseudotsuga menziesii), na pozemku parc. <. 3000/58 v k.ú 
Pardubice, 1 ks mod/ínu opadavého (Larix decidua), na pozemku parc. <. 3000/58 v k.ú Pardubice, 4 
ks lip malolistých (Tilia cordata), na pozemcích parc. <. 3000/57 a 3000/56 v k.ú Pardubice, 1 ks 
b/ízy b0lokoré (Betula pendula), na pozemku parc. <. 3000/38 v k.ú Pardubice, 1 ks jablon0 (Malus 
domestica), na pozemku parc. <. 1778/65 v k.ú Pardubice, 1 ks smrku ztepilého (Picea abies), na 
pozemku parc. <. 1778/67 v k.ú Pardubice, 1 ks o/ešáku královského (Junglans regia), na pozemku 
parc. <. 2605/40 v k.ú Pardubice, zapojeného porostu d/evin (pta<í zob, t/ešeD pta<í, zimolez) - 80 m2 
na pozemku parc. <. 2605/40 v k.ú Pardubice,: 
- kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést níže uvedený stavební zám0r podle zákona <. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním /ádu (stavební zákon), ve zn0ní pozd0jších 

p/edpis= a dále v období tzv. vegeta<ního klidu (od listopadu do poloviny b/ezna) 
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19. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ú/adu M0stského obvodu Pardubice I, odboru 

dopravy a životního prost/edí, ze dne 19.2.2020 s <.j. ÚMOI/423/2018/ODŽ/25/Peš-3, kterým byla 
stanovena povinnost provedení náhradní výsadby, spo<ívající ve výsadb0 6 ks javor= mlé< 
´Globosum´ (Acer platanoides ´Globosum´), 1 ks muchovníku stromovitého (Amelanchier arborea 
´Robin Hill´), 2 ks trnovník= akát (Robinia pseudoacacia ´Bessoniana´), 15 ks lip velkolistých (Tilia 
Platyphillos), 155 ks t/ezalky (Hypericum ´Hidcote´), 265 ks zimolezu (Lonicera pileata), 95 ks 
bobkovišní léka/ských (Prunus laurocerasus), 515 ks tavolníku popelavého (Spiraea cinerea 
´Grefsheim´), 50 ks p/ísavníku p0tilistého (Parthenocissus quinquefolia), a to ke kompenzaci 
ekologické újmy): 
- d/eviny budou vysazeny na pozemcích ve vlastnictví Statutárního m0sta Pardubic tak, jak je 

uvedeno v projektové dokumentaci, <ásti SO 801 Vegeta<ní úpravy (výkres D 801.2) 
- realizace náhradní výsadby bude uskute<n0na neprodlen0 po skácení d/evin, v období, které je pro 

výsadbu d/evin vhodné 
- pro výsadbu bude použit výsadbový materiál splDující veškeré ukazatele jakosti 1. t/ídy dle platné 

normy .SN 46 4902 Výp0stky okrasných rostlin 
- d/eviny budou vysazeny se zemním balem, ve velikosti 12/14, do p/edem p/ipravené jámy s 50% 

vým0nou p=dy 
- d/eviny budou p/i výsadb0 d=kladn0 zality (100 l na 1 strom ve dvou dávkách a 50 l na m2 záhonu) 

a p/ihnojeny 
- stromy zasazené v trávníku budou kotveny t/emi k=ly, budou opat/eny oplocenkou a mul<ovány 

drcenou borkou, u t0chto d/evin budou vytvo/eny mísy pro závlahu 
- realizace výsadby bude zajišt0na prost/ednictvím odborné firmy 
- budou dodrženy technické požadavky na realizaci navržených úprav, které jsou uvedeny v 

projektové dokumentaci, <ásti SO 801 Vegeta<ní úpravy 

20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ú/adu M0stského obvodu Pardubice I, odboru 
dopravy a životního prost/edí, ze dne 19.2.2020 s <.j. ÚMOI/423/2018/ODŽ/25/Peš-3, kterým byla 
stanovena povinnost zajišt0ní následné pé<e o d/eviny, a to v délce p0ti let od vysazení d/evin: 
- provedení výchovných /ez= 
- pravidelné kontroly a údržby kotvících a ochranných prvk= 
- dostate<né pravidelné zálivky 
- údržby mís pro zálivku pravidelným pletím 
- p/ihnojování d/evin 
- pravidelného doplDování mul<e 
- náhrady d/evin v plném rozsahu v p/ípad0 jejich úhynu 

21. Ve smlouv0 s dodavatelem stavby musí být jednozna<n0 stanoveno, který právní subjekt bude 
p=vodcem odpad=, které p/i stavb0 vzniknou. Dodavatel stavby vytvo/í v rámci staveništ0 podmínky 
pro t/íd0ní a shromažKování jednotlivých druh= odpad= v souladu se stávajícími p/edpisy v oblasti 
odpadového hospodá/ství. P/i nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie zp=sob= nakládání s 
odpady, kdy recyklace dále využitelných odpad= je nad/azena jejich odstraDování (§9a). V rámci 
záv0re<né kontrolní prohlídky stavby budou p/edloženy doklady o zp=sobu odstran0ní nebo využití 
vzniklých odpad=. 

22. V podmínkách stavebního povolení budou uvedeny následující podmínky (ze stanoviska Ú/adu 
m0stského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prost/edí, ze dne 16.4.2019 <.j. 
ÚMOI/1516/2019/ODŽ/Peš-2): 
- v p/ípad0, že bude stavební za/ízení umíst0no na místní komunikaci, nebo v p/ípad0 provád0ní 

stavebních prací na místní komunikaci je zhotovitel povinen p/ed zahájením stavebních prací 
požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení § 25 odst.6 písm. c) 
zákona <. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, p/íslušný silni<ní 
správní ú/ad, kterým je odbor dopravy a životního prost/edí Ú/adu m0stského obvodu Pardubice I; 
v p/ípad0, umíst0ní stavebního za/ízení, nebo provád0ní stavebních prací na ve/ejném prostranství - 
na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního m0sta Pardubic, je zhotovitel povinen p/ed 
zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto prostranství na odboru 
dopravy a životního prost/edí Ú/adu m0stského obvodu Pardubice I; ve všech výše uvedených 
p/ípadech budou stanoveny podmínky pro umíst0ní za/ízení staveništ0 a pro provád0ní stavebních 
prací a dále podmínky kone<ných úprav p/edm0tných místních <i ú<elových komunikací, p/ípadn0 
nezpevn0ných ploch (ve/ejná zeleD, apod.) 
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- odstavené mechanismy budou ponechávány zásadn0 v lokalitách za/ízení staveništ0 a v místech k 
parkování mechanism= uzp=sobených; staveništní doprava bude probíhat pouze v prostorách k tmu 
ur<ených; vozidla vyjížd0jící ze staveništ0 na pozemní komunikace musí být p/ed výjezdem 
o<išt0na 

- za/ízení staveništ0 nebude umíst0no v dopravním prostoru vozovek 
- pro dopravu na staveništ0 nebude využívána místní komunikace Palackého, v úseku mezi 

k/ižovatkou Palackého t/ída x 17. listopadu a Palackého t/ída x Hlavá<ova 
- p/i realizaci stavby nesmí být dot<ené komunikace vlivem stavby nebo s ní související dopravy 

narušovány a zne<išBovány; p/ípadné zne<ist0ní musí být neprodlen0 odstran0no; materiál ani 
zemina ze stavební <innosti nesmí být ani krátkodob0 skladovány na t0chto komunikacích 

- stávající d/eviny, které z=stanou zachovány a budou dot<eny stavbou, budou d=sledn0 ochrán0ny 
proti poškození vlivem stavební <innosti dle .SN 839061 „Technologie vegeta<ních úprav v 
krajin0 - Ochrana strom=, porost= a vegeta<ních ploch p/i stavebních pracích“, a to jak kmen, 
koruna, tak i ko/enový systém; p/i provád0ní výkopových prací v blízkosti t0chto d/evin zajistí 
investor p/ítomnost odborného dozoru na míst0, který bude dohlížet na dodržování postup= 
stanovených výše uvedenou normou 

- výsadba nových d/evin bude provedena v souladu se Standardem pé<e o p/írodu a krajinu - 
Výsadba strom= (SPPK A02 001:2013) (úplné zn0ní na www.standardy.nature.cz), který 
zpracovala Agentura ochrany p/írody a krajiny .R 

23. O p/ípadném umíst0ní inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v 
silni<ním pozemku, na n0m nebo na mostních objektech, požádá investor v souladu s § 25 odst. 1, 2, 
6 písm. d zákona <. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, na Ú/adu 
m0stského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prost/edí. 

24. O p/ípadném umíst0ní inženýrských sítí na všech pozemcích (tedy i silni<ních) v majetku 
Statutárního m0sta Pardubic požádá investor o z/ízení v0cného b/emene na Magistrátu m0sta 
Pardubic, odboru majetku a investic, odd0lení pozemk= a p/evodu nemovitostí. 

25. Budou respektovány podmínky souhrnného stanoviska Správy železni<ní dopravní cesty, státní 
organizace, ze dne 20.4.2019 zn. 13942/2019 -SŽDC-OI HKR-NT: 
- majetkoprávní vztahy budou vy/ešeny p/ed vydáním stavebního povolení následovn0: a) na žádost 

investora bude uzav/ena "smlouva o budoucím p/edání a p/evzetí vyvolané investice" (jedná se o 2 
p/íjezdové komunikace, p/eložku kabelu NN, oplocení a vjezdovou bránu), p/edání bude 
bezúplatné; b) investor požádá o odprodej <ástí pozemk= zatížených stp.<. 706/1 a p.<. 1778/64; 
prodej bude realizován na základ0 GP skute<ného provedení stavby s d0lením pozemk= na logicky 
ucelené <ásti; c) z d=vodu dotace SFDI požádá investor SŽDC o prodej pozemku p.<. 1778/33 
samostatn0; d) na prodávané pozemky bude na dobu do realizace prodeje a na pozemky s 
do<asným záborem bude na dobu záboru uzav/ena nájemní smlouva 

- p/i realizaci akce dojde ke styku s telekomunika<ním vedením (DK 38a, TK 25xn) v majetku 
SŽDC s. o., které je chrán0no ochranným pásmem dle § 102 zákona <. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích, viz p/íloha - vyjád/ení .D Telematika <. j. 3464/2019-0 ze dne 
11.4.2019; trasy kabel= v<etn0 konkrétního /ešení ochranných opat/ení požadujeme zapracovat do 
dokumentace v dalším stupni /ízení a tu p/edložit k posouzení 

- pro stavební /ízení bude p/edložena Organizace výstavby, ve které budou /ešeny jednotlivé 
stavební postupy výstavby Terminálu B s uvedením, jakým zp=sobem bude zajišt0n nep/etržitý 
p/ístup k výpravní budov0 SŽDC a k dalším objekt=m SŽDC na rosickém zhlaví ve stávajícím 
rozsahu 

- napojení napájení a sd0lovacího za/ízení lávky p/es železni<ní stanici do Terminálu B bude 
p/edm0tem dalších jednání v rámci p/ípravy PD ke st. /ízení 

- v p/ípad0 zm0n p/edevším ve sm0rovém <i výškovém /ešení Terminálu B sd0lí tuto skute<nost 
neprodlen0 investor HISovi stavby (Ing. Szaboóvá tel. 724 576 126) „Modernizace železni<ního 
uzlu Pardubice" 

- v p/ípad0 nutnosti zkrácení kolejí (stavba terminálu bude d/íve než p/emíst0ní kolejí v rámci 
modernizace uzlu) bude toto realizováno na náklady investora. K SO 106.3 Zkrácení vle<ek bude 
vydáno samostatné stanovisko 

- areál OI HKR - SEE je uvnit/ železni<ní stanice samostatn0 oplocen. Požadujeme, aby tento areál 
byl po celou stavbu Terminálu B i nadále zcela oplocen nap/. mobilním oplocením 

- jelikož se v t0sné blízkosti terminálu nachází bytový d=m a kancelá/ské prostory v západním 
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k/ídle, je nutné zajistit ochranu p/ed hlukem a výfukovými plyny, vzniklými p/i provozování 
dopravy 

- u západního k/ídla nádraží se nacházejí anglické dvorky, které jsou nedílnou sou<ástí kulturní 
památky; v rámci plánované rekonstrukce nádražní budovy dojde k obnovení funk<nosti 
anglických dvork=, a proto se min. v jejich dosahu (cca l m) od budovy nádraží nesmí nacházet 
žádný objekt 

- z d=vodu sanace a rekonstrukce nádražní budovy nutno zachovat možnost odebrání dlažby (v 
p/ípad0, že terminál bude dokon<en d/ív) 

- plánovaný zastávkový p/íst/ešek u nástupu <. 2 musí být umíst0n dál od nádražního objektu 
- v míst0 zpevn0né plochy u západního k/ídla se nachází kanalizace z této <ásti objektu, která není 

p/esn0 zam0/ena a je nutné ji ochránit 
- p/i provád0ní bouracích prací musí být zajišt0na stabilita a bezpe<né užívání sousední stavby 

bytového domu SŽDC; po odbourání obytné budovy v majetku m0sta požadujeme p/edložit 
statický posudek; v dalším stupni PD zpracován p/edložen detail napojení nové provozní budovy 
na stávající bytový d=m SŽDC 

- po celu dobu stavby musí být zachován pr=jezd na parkovišt0 p/ed nádražím 
- p/i zpracování projektové dokumentace musí být dodržena vyhláška <. 177/1995 Sb. stavební a 

technický /ád drah v platném zn0ní, p/íslušné kapitoly Technických kvalitativních podmínek staveb 
státních drah, p/edpisy S3 - Železni<ní svršek, S4 - Železni<ní spodek a další p/íslušné platné 
normy .SN 

- <ásti stavby, které zasahují do infrastruktury dráhy, budou pro stavební /ízení zpracovány v 
samostatných stavebních objektech (SO) pop/. provozních souborech (PS), tyto SO a PS musí být 
zpracovány v rozsahu daném vyhláškou <. 146/2008 Sb. up/esn0nou sm0rnicí SŽDC 11/2006 
(rozsah ovlivn0ní jednotlivých složek a odv0tví dráhy); tento projekt mohou zpracovat pouze 
projektanti s odbornými zkouškami dle p/edpisu SŽDC ZAM 1 - "P/edpis o odborné zp=sobilosti a 
znalosti osob p/i provozování dráhy a drážní dopravy"; základní informace jsou uve/ejn0ny na 
internetových stránkách SŽDC http://www.szdc.cz 

26. Budou respektovány všeobecné podmínky pro <innosti na kabelech v majetku Správy železni<ní 
dopravní cesty s.o. (ve správ0 Technické úst/edny dopravní cesty). 

27. Budou respektovány podmínky souhrnného stanoviska Správy železni<ní dopravní cesty, státní 
organizace, ze dne 19.6.2019 zn. 21927/2019-SŽDC-OI HKR-NT: 
- po zkrácení musí mít alespoD jedna kolej užitnou délku min. 28 m 
- areál OI HKR - SEE je uvnit/ železni<ní stanice samostatn0 oplocen. Požadujeme, aby tento areál 

byl po celou stavbu Terminálu B a tedy i po dobu realizace zkracování kolejí nadále zcela oplocen 
nap/. mobilním oplocením 

- zkrácení kolejí a posun zarážedel v<. stavby oplocení bude realizováno zcela na náklady investora; 
s vyzískaným materiálem bude naloženo dle požadavku níže uvedeného vedoucího TO 

- majetkoprávní vypo/ádání k dot<eným pozemk=m bude realizováno dle podmínek souhrnné 
stanovisko k územnímu /ízení <.j. 13942/2019-SŽDC-OI HKR-NT ze dne 26. dubna 2019 

- v p/edstihu p/ed zahájením výstavby (min. 14 dní) požadujeme vyrozum0t drážní dohled nad 
stavbami v OPD vedoucího provozního st/ediska TO Pardubice p. Dusbabu tel. 725 210 021 a 
pracovníka SEE Ing. Taubera tel. 602 473 531 

- zam0stnanci, kte/í se budou podílet na realizaci stavby v obvodu dráhy, musí být prokazateln0 
proškoleni z drážního p/edpisu Bpl tím, že mají vydaný "Pr=kaz pro vstup do provozované ŽDC" 
(dle p/edpisu SŽDC Ob1 <ást II); p/i vykonávání prací odpovídá zhotovitel za dodržování 
bezpe<nostních p/edpis= podle platné legislativy 

- provád0cí firma musí pro práce v obvodu dráhy doložit platné odborné zp=sobilosti (kopie) 
zam0stnanc= ve funkcích vedoucích prací a zam0stnanc= dle platného p/edpisu SŽDC Zam1 
"P/edpis o odborné zp=sobilosti a znalosti osob p/i provozování dráhy a drážní dopravy", základní 
informace pro dodavatele, kte/í cht0jí vyvíjet pracovní <innost na drahách, kde je provozovatelem 
SŽDC, jsou uve/ejn0ny na internetových stránkách SŽDC http://www.szdc.cz 

- likvidaci p/íp. odpad= požadujeme /ešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním zn0ní dle 
stupn0 jejich nebezpe<nosti, nesmí dojít k ekologické zát0ži pozemk= SŽDC 

- p/i provád0ní prací musí být dodržena p/edevším vyhláška <. 177/1995 Sb. stavební a technický /ád 
drah v platném zn0ní, Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah, p/edpisy SŽDC S3 - 
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Železni<ní svršek, p/edpis SŽDC D1a další p/íslušné normy, p/episy a sm0rnice SŽDC v platném 
zn0ní 

- pracovní <inností nesmí dojít k ohrožení bezpe<nosti provozování dráhy a drážní dopravy; p/i 
realizaci stavby musí být respektován provoz železni<ní dopravy a rozsah drážních za/ízení v<etn0 
p/ístupu k nim v plném rozsahu 

- pokud p/i realizaci prací vznikne škoda na majetku ve správ0 SŽDC (nap/. dojde k zne<išt0ní 
št0rkového lože, p/ejezdu, poškození drážního za/ízení, ohrožení stability drážního t0lesa apod.), 
zhotovitel bude okamžit0 o této skute<nosti informovat vedoucího TO Pardubice a zajistí uvedení 
dot<eného úseku dráhy do p=vodního stavu, a není-li to možné, do stavu odpovídajícího 
p=vodnímu ú<elu nebo užití dot<eného úseku dráhy zcela na své náklady v<etn0 finan<ní postih= z 
p/ípadného vylou<ení dopravy 

- zm0ny v projektové dokumentaci, požadujeme p/edložit k novému posouzení a to ješt0 p/ed 
zahájením prací 

- po dokon<ení prací zajistí stavebník na své vlastní náklady pot/ebnou dokumentaci a protokoly dle 
požadavk= Drážního ú/adu 

28. Budou respektovány podmínky souhrnného stanoviska spol. .eské dráhy, a.s., Regionální správa 
majetku Hradec Králové, ze dne 3.9.2019 <.j. 612/2019: 
- p/ed vydáním stavebního povolení musí být uzav/ena smlouva o právu provést stavbu na 

pozemcích .D, a.s. - kontaktní osobou pro realizaci smlouvy je Tereza Sporková, tel. 972 341 453, 
mobil: 725 687 090, email: sporkovat@rsm.cd.cz 

- pro uzav/ení smlouvy požadujeme doložit kontakt na osobu v rámci spolupráce sepsání smlouvy a 
uvedení oprávn0né osoby pro podpis smlouvy ze strany investora; požadované údaje zašlete buK 
písemnou formou na adresu uvedenou v záhlaví, nebo elektronicky sl. Sporkové, kontakt viz výše 

- požadujeme odkup pozemk= dot<ených trvalým záborem, jedná se o pozemky p.<. 1778/67, p.<. 
3000/39 a p.<. st. 5530/1 k.ú. Pardubice, kontaktujte prosím prodejce p. Martin Lehký, tel: 972 341 
376, mobil: 724 806 096, email: lehkv@rsm.cd.cz 

- zahájení i ukon<ení stavby žádáme oznámit písemn0 na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu 
minimáln0 7 dní p/edem 

- p/ed vydáním stavebního povolení požadujeme uzav/ení nájemní smlouvy na pozemek dot<ený 
trvalým záborem, nájemní smlouva na trvalý zábor bude uzav/ena do doby odkupu pozemku, p/ed 
realizací stavby požadujeme uzav/ení nájemní smlouvy na pozemky ur<ené pro do<asný zábor; 
nájemní smlouva na do<asný zábor bude uzav/ena po dobu realizace stavby; kontaktní osobou na 
uzav/ení této smlouvy je vedoucí majetkového odd0lení paní Ing. Pavlína Sejpková, tel: 972 341 
614, mobil: 724 972 786, email: seipkova@rsm.cd.cz 

- k p/edání a p/evzetí staveništ0 na majetku .D.a.s. požadujeme p/izvat zástupce RSM Hradec 
Králové (místní správce p. Roman Dostál, email: dostal@rsm.cd.cz , tel. 972 341 235, mob: 725 
529 047se kterým bude projednán postup prací na pozemku v majetku .D, a.s. a který písemn0 
p/edá a po ukon<ení prací písemn0 potvrdí p/evzetí pozemku v našem majetku a správ0. Protokol o 
zp0tném p/evzetí bude podkladem pro ud0lení souhlasu k ukon<ení stavby 

- v zájmových lokalitách se vyskytují inženýrské sít0 v naší správ0. P/ed zahájením zemních prací 
kontaktujte s p/edstihem zástupce místní správy (kontakt viz výše) za ú<elem p/esného vytý<ení 
tras IS. P/i výkopových pracích je t/eba dodržet ochranná pásma IS a zajistit zabezpe<ení 
stávajících vedení IS proti poškození 

- investor stavby si zajistí souhlasné souhrnné stanovisko s realizací stavby ze strany spole<nosti 
SŽDC, s.o.; stavba zasahuje do ochranného pásma dráhy - stavebník bude respektovat vyjád/ení 
vlastníka a provozovatele dráhy 

- stavebník si zajistí vyjád/ení .D-Telematiky, a.s. - podmínky vyjád/ení bude dodržovat v plném 
rozsahu 

- stavebník si zajistí souhlas ke z/ízení stavby v ochranném pásmu dráhy dle zákona o dráhách <. 
266/94 Sb. v platném zn0ní, který vydává pro p/edm0tnou lokalitu Drážní ú/ad Praha, Wilsonova 
300/8,121 06 Praha 2 – Vinohrady 

- stavba musí být provedena dle platných .SN, zákon= a p/edpis=, v<etn0 zákona o dráhách <. 
266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpe<nostních p/edpis=, požárních 
p/edpis=, v<etn0 p/edpisu Op16 

- stavebník bude p/i stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí, zejména zajistí, 
aby b0hem výstavby docházelo p/i stavební <innosti zhotovitel= k minimálnímu a se zástupci .D, 
a.s. p/edem projednanému omezení cestující ve/ejnosti (klient= .D.a.s.) ve vztahu k udržení 
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kvality kultury cestování; náklady s tím spojené zahrne do náklad= stavby; staveništ0 musí být /ádn0 zabezpe<eno a ozna<eno, nesmí dojít k ohrožení bezpe<nosti osob a zví/at pohybujících se v 
blízkosti staveništ0 

- zasažený pozemek .D, a.s. bude po skon<ení akce uveden do p=vodního stavu a uklizen, bude 
provedena plošná úprava terénu; veškeré náklady a práce spojené s provedením stavby budou 
hrazeny žadatelem a provedeny odborn0 zp=sobilou firmou; kontrola stavu ploch dot<ených 
stavební <inností z hlediska úklidu bude provedena zástupcem místní správy 

- po dokon<ení akce žádáme p/edložit na RSM Hradec Králové dokumentaci skute<ného provedení 
stavby, která se dotýkají majetku .D, a.s. 

- z hlediska požární ochrany je t/eba dodržovat zákon <. 133/1985 Sb., o požární ochran0, ve zn0ní 
pozd0jších p/edpis= a v<etn0 odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty 

- likvidaci odpadu /ešit v souladu splatnou legislativou, dle zákona <.185/2001 Sb., nesmí dojít k 
ekologické zát0ži majetku v naší správ0, v p/ípad0 pot/eby kácení d/evin je nutné dle vyhlášky 
189/2013 požádat o povolení p/íslušný ú/ad a o souhlas vlastníka pozemku RSM Hradec Králové, .D, a.s., kontaktní osoba Ing. Petr Kylar, mobil: 723 715 482, email: kvlar@rsm.cd.cz 

29. Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v souladu s podmínkami stanovenými Policií .R, Krajským /editelstvím Policie Pardubického kraje, odborem služby dopravní policie, ve 
stanovisku <.j. KRPE-23137-1/.J-2019-1700DP ze dne 27.5.2019: 
- na p/edm0tných k/ižovatkách se sil. I/36 budou spln0ny rozhledy dle .SN 73 6102 ed. 2; dané 

rozhledy budou bez p/ekážek v rozhledu  
- budou spln0ny vle<né k/ivky pro uvažovanou kategorii vozidel 
- s ohledem na skute<nost, že se jedná o úpravu k/ižovatek, bude nutné dle našeho názoru postupovat 

dle ustanovení §10 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích – budou spln0ny podmínky pro 
plynulý a bezpe<ný pr=jezd nejdelšího uvažovaného vozidla, doložený vle<nými k/ivkami; 
p/edpokladem z/ízení odbo<ovacího jízdního pruhu pro p/ipojení pozemku p.<. 1778/124 k.ú 
Pardubice je zrušení stávajícího napojení na sil. I/36 komunikací vedoucí na pozemku p.<. 3000/57 
k.ú. Pardubice; ob0 nov0 navržené k/ižovatky musí splDovat kapacitní podmínky dané .SN 736102 
ed. 2 

- ší/ku p/echodu pro chodce u OD Albert požadujeme rozší/it na 5 m a to v souladu s TP 133 <l. 12 a 
s ohledem na skute<nost, že se jedná o komunikaci s vysokou intenzitou vozidel 

- p/echody pro chodce budou nasv0tleny sv0tlem odlišné barvy od VO, které bude odpovídat .SN 
CEN/TR 13021-1 a souvisejícím normám; p/echody pro chodce budou splDovat podmínky 
vyhlášky <. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpe<ujících bezbariérové užívání 
staveb a .SN 73 6110 

30. Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v souladu s podmínkami stanovenými ve 
vyjád/ení Dopravního podniku m0sta Pardubic a.s., ve stanovisku zn. Lp/19/232e ze dne 18.3.2019: 
- b0hem stavby nesmí být omezen provoz linek MHD na ulicích Palackého, Kpt. Bartoše a v 

terminálu p/ed hlavním nádražím  
- p/eložené stožáry trolejového vedení v terminálu p/ed hlavním nádražím u vjezdu do terminálu B 

musí být umíst0ny tak, aby byly dosažitelné pro naši údržbu - tj. s možností postavit k nim 
montážní v=z, z jehož plošiny musí být d/ík stožáru i záv0sy lan dostupné; umíst0ní a vzhled 
stožár= musí být konzultován s architekty, kte/í navrhovali terminál p/ed hlavním nádražím 

- úpravy navržené na Palackého t/íd0 (tj. ve/ejné osv0tlení, chodníky, cyklostezka, vjezdy, zeleD 
apod.) musí umožnit výstavbu trolejbusové trat0 nádraží - Dukla, která bude realizována nejpozd0ji 
do léta 2021 ješt0 p/ed uzav/ením podjezdu na t/íd0 17. listopadu; doporu<ujeme proto, aby nap/. 
nové stožáry ve/ejného osv0tlení byly dimenzovány a rozmíst0ny v koordinaci s výstavbou trakce 

- vzhledem k tomu, že <ást autobus= z terminálu B bude vyjížd0t na Palackého t/ídu p/es terminál 
p/ed hlavním nádražím a dále po úzké jednosm0rné komunikaci okolo pošty, kde se tím zvýší 
riziko dopravních nehod s následným kolapsem trolejbusové dopravy, požadujeme, aby byla v 
úseku mezi zastávkou MHD <íslo 1 a Palackého t/ídou z/ízena paralelní pomocná trolejová stopa 
vedená p/es sv0telnou k/ižovatku u vjezdu do bývalého lihovaru 

- k/ižovatky v míst0 komunika<ního propojení obou terminál= a vjezd= na parkovišt0 musí být 
dopravn0 /ešeny tak, aby nedocházelo k blokování provozu MHD; pro trolejbusy nesmí pr=jezd 
tímto místem p/inášet riziko, že uváznou na izolovaných lištách výhybek a k/ížení, jejichž po<et se 
se stavbou nové trat0 na Duklu ješt0 zvýší; MHD by zde proto m0la být v obou sm0rech 
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up/ednostn0na; v tomto míst0 zároveD požadujeme, aby bylo zakázáno otá<ení vozidel a aby byly 
výrazn0 vyzna<eny zákazy zastavení 

31. Budou respektovány podmínky vyjád/ení spole<nosti Elektrárny Opatovice, a.s., ze dne 2.5.2019 zn. 
RR777228310 CZ: 
- p/i provád0ní prací v ochranném pásmu rozvodného tepelného za/ízení podle ustanovení § 87 

zákona <. 458/2000 Sb., energetického zákona, v platném zn0ní (dále jen EZ), nesmí dojít k 
ohrožení za/ízení v majetku EOP, jeho spolehlivosti a bezpe<nosti provozu 

- stavebník, nebo jím pov0/ená osoba, je povinen p/i provád0ní jakýchkoliv <inností, zejména 
stavebních, nebo jiných prací, p/i odstraDování havárií a projektování staveb, respektovat ochranné 
pásmo rozvodného tepelného za/ízení; ochranné pásmo rozvodného tepelného za/ízení <inní 2,5 m 
po obou stranách vn0jšího obrysu rozvodného tepelného za/ízení 

- p/ed zahájením zemních prací v blízkosti podzemních sítí EOP je nutné tyto sít0 nechat vytý<it - 
vytý<ení je nutné objednat nejmén0 3 pracovní dny p/edem na tel. 466 843 813, e-mail: 
mhoudek@eop.cz (technik SZT), nebo 800 100 841 (dispe<er EOP); pro up/esn0ní polohy a 
hloubky uložení rozvodného tepelného za/ízení doporu<ujeme ov0/it jeho polohu kopanými 
sondami 

- pracovníci, kte/í budou provád0t zemní práce, musí být prokazateln0 seznámeni s polohou sítí v 
majetku EOP; zemní práce do vzdálenosti 1 m od za/ízení musí být provád0ny ru<n0 

- p/ed záhozem výkopu musí být p/izván zástupce EOP - technik SZT; ten zajistí provedení 
kontroly, zda nedošlo b0hem zemních prací k viditelnému poškození za/ízení EOP; o provedené 
kontrole bude sepsán zápis 

- v ochranném pásmu rozvodného tepelného za/ízení v majetku EOP nesmí být umíst0no složišt0 
materiálu, z/ízeno za/ízení staveništ0, nebo odstavována stavební technika; musí z=stat zachovaný 
p/ístup k rozvodnému tepelnému za/ízení v majetku EOP 

- p/i soub0hu a k/ížení sítí musí být vzhledem ke stávajícímu rozvodnému tepelnému za/ízení EOP 
dodrženy minimální vzdálenosti v souladu s .SN 73 6005; k/ížení inženýrských sítí provád0t 
zásadn0 kolmo na za/ízení EOP; k/ižující sít0 uložit v místech k/ížení do chráni<ek 

- p/i výsadb0 nové zelen0 musí být dodrženo ochranné pásmo nad sít0mi EOP 
- dojde-li v souvislosti s <inností stavebníka k poškození za/ízení v majetku EOP, je stavebník 

povinen neprodlen0 informovat dispe<era EOP na tel. 800 100 841 nebo 466 536 009 
- nebudou-li dodrženy podmínky požadované v tomto vyjád/ení, bude stavební <innost, p/íp. úpravy 

terénu, provád0né t/etími osobami v ochranném pásmu rozvodného tepelného považovány za <innost vykonávanou bez souhlasu majitele za/ízení; v p/ípad0 vzniku škody v d=sledku porušení 
t0chto podmínek bude odpov0dná osoba povinna uhradit provozovateli za/ízení veškeré vzniklé 
škody 

- po provedení dalšího stupn0 projektové dokumentace požaduje EOP její p/edložení k vyjád/ení 
- v teplárenské soustav0 EOP není dovoleno používat komponenty z hliníku tam, kde se p/edpokládá 

styk s upravenou vodou ze sít0 SZT EOP 

32. Budou respektovány podmínky vyjád/ení spole<nosti EDERA Group a.s., ze dne 18.3.2019 zn. 
126/220319/PC: 
- realizací stavby nesmí dojít k poškození komunika<ního vedení ve vlastnictví spole<nosti EDERA 

Group a.s. 
- bude respektováno ust. § 101 a § 102 zákona <. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
- s dostate<ným p/edstihem p/ed zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší 

spole<nosti k vytý<ení našich sítí p/ímo na míst0 stavby (emailem na adresu vytyceni@edera.cz), 
p/ípadn0 po dohod0 s námi zajistí odborné vytý<ení na základ0 námi p/edaných podklad=. S 
vytý<enou trasou vedení budou prokazateln0 seznámeni pracovníci, kte/í budou stavební práce 
provád0t. V zápise o vytý<ení budou stanoveny technické a realiza<ní podmínky pro ochranu 
za/ízení ve vlastnictví spole<nosti EDERA Group a.s. , s.r.o. 

- p/i provád0ní stavebních prací stavebník, nebo jím pov0/ený subjekt, u<iní všechna nezbytná 
opat/ení, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunika<ního vedení ve vlastnictví spole<nosti 
EDERA Group a.s. 

- ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního za/ízení je možné provád0t zemní 
práce pouze ru<n0 bez použití mechaniza<ních prost/edk= nebo nevhodného ná/adí 

- p/i k/ížení, p/ípadn0 soub0hu s podzemní komunika<ní sítí budou dodrženy podmínky dle .SN 
736005 - "Prostorová úprava vedení technického vybavení" ; pokud nebude možné normu 
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dodržet, bude p/ípadné náhradní /ešení dohodnuto se zástupcem naší spole<nosti 
- pokud dojde p/i stavb0 k odkrytí podzemního komunika<ního vedení, je nutné zajistit jeho /ádné 

zabezpe<ení proti poškození a to nejen p/i provád0ní prací, ale i p/ed poškozením t/etími 
osobami 

- pokud dojde p/i stavb0 k odkrytí podzemního komunika<ního vedení, je nutné zajistit jeho /ádné 
zabezpe<ení proti poškození a to nejen p/i provád0ní prací, ale i p/ed poškozením t/etími 
osobami 

- bez souhlasu spole<nosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím 
vedením tvo/eným HDPE trubkami 

- stavebník, nebo jím pov0/ený subjekt, je povinen dodržet zákaz p/ejížd0ní t0žkými vozidly nad 
trasou p/ed provedením ochrany kabel= proti mechanickému poškození 

- pLed záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikaMního vedení stavebníkem pLizván 
zástupce naší spoleMnosti 

- veškeré projekMní, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a 
jejich souMástí v místN stavby budou v pLípadN jejich potLeby realizovány výhradnN spoleMností 
EDERA Group, a.s., pLípadnN jí urMenou projekMní, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu 
vedení je považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (zmNna jejich polohy, 
výšky, typu víka atd.) 

33. Budou respektovány podmínky vyjád/ení spole<nosti EDERA Group a.s., ze dne 12.4.2019 zn. 
144/120419/PC a ze dne 14.5.2019 zn. 141/140519/PC: 
- realizací stavby nesmí dojít k poškození komunika<ního vedení ve vlastnictví spole<nosti EDERA 

Group a.s. 
- bude respektováno ust. § 101 a § 102 zákona <. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
- s dostate<ným p/edstihem p/ed zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší 

spole<nosti k vytý<ení našich sítí p/ímo na míst0 stavby (emailem na adresu vytyceni@edera.cz), 
p/ípadn0 po dohod0 s námi zajistí odborné vytý<ení na základ0 námi p/edaných podklad=. S 
vytý<enou trasou vedení budou prokazateln0 seznámeni pracovníci, kte/í budou stavební práce 
provád0t. V zápise o vytý<ení budou stanoveny technické a realiza<ní podmínky pro ochranu 
za/ízení ve vlastnictví spole<nosti EDERA Group a.s. , s.r.o. 

- p/i provád0ní stavebních prací stavebník, nebo jím pov0/ený subjekt, u<iní všechna nezbytná 
opat/ení, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunika<ního vedení ve vlastnictví spole<nosti 
EDERA Group a.s. 

- ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního za/ízení je možné provád0t zemní 
práce pouze ru<n0 bez použití mechaniza<ních prost/edk= nebo nevhodného ná/adí 

- p/i k/ížení, p/ípadn0 soub0hu s podzemní komunika<ní sítí budou dodrženy podmínky dle .SN 
736005 - "Prostorová úprava vedení technického vybavení" ; pokud nebude možné normu 
dodržet, bude p/ípadné náhradní /ešení dohodnuto se zástupcem naší spole<nosti 

- pokud dojde p/i stavb0 k odkrytí podzemního komunika<ního vedení, je nutné zajistit jeho /ádné 
zabezpe<ení proti poškození a to nejen p/i provád0ní prací, ale i p/ed poškozením t/etími 
osobami 

- bez souhlasu spole<nosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím 
vedením tvo/eným HDPE trubkami 

- stavebník, nebo jím pov0/ený subjekt, je povinen dodržet zákaz p/ejížd0ní t0žkými vozidly nad 
trasou p/ed provedením ochrany kabel= proti mechanickému poškození 

- pLed záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikaMního vedení stavebníkem pLizván 
zástupce naší spoleMnosti 

- veškeré projekMní, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení a 
jejich souMástí v místN stavby budou v pLípadN jejich potLeby realizovány výhradnN spoleMností 
EDERA Group, a.s., pLípadnN jí urMenou projekMní, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu 
vedení je považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (zmNna jejich polohy, 
výšky, typu víka atd.) 

34. Budou dodrženy podmínky vyjád/ení spole<nosti Služby m0sta Pardubic a.s. ze dne 14.6.2019 zn. 
19286/IO v tomto zn0ní: 
- práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objekt= (vozidla IZS, 

TKO apod.) 
- sou<ástí stavby bude i stavba souboru ve/ejného osv0tlení (VO) hrazená z prost/edk= investora, na 

který byla zpracována projektová dokumentace, jež byla odsouhlasena  SmP a.s. a je p/ílohou 
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tohoto vyjád/ení; sou<ástí objektu   SO 401.1 Ve/ejné osv0tlení je i úprava dvou stávajících kabel= 
u terminálu A na vjezdu do terminálu B, osazení svítidel LED na pravé stran0 ul. Palackého od 
k/ižovatky s ul. kpt. Bartoše po okružní k/ižovatku vycházející ze sv0teln0 technického výpo<tu 
pro dodržení hodnot osv0tlení pro danou komunikaci a sjednocení typu osv0tlení v ul. Palackého a 
p/ívodní kabel v<. pojistkové sk/ín0 pro budoucí osv0tlení lávky; zhotovená stavba bude odpovídat 
sv0teln0 technickým výpo<t=m zpracovaným pro danou stavbu a schválených SmP a.s.; ve/ejné 
osv0tlení budované v rámci terminálu B bude svým stylem, typem osv0tlení a provedením 
odpovídat již vybudovanému terminálu A pro zajišt0ní návaznosti obou staveb 

- soubor ve/ejného osv0tlení lze p/ipojit k VO SmP a.s. pouze p/i spln0ní podmínek daných 
technickým p/edpisem "Zásady výstavby ve/ejného osv0tlení na území m0sta Pardubic" a "Zásady 
výstavby technické infrastruktury ur<ené pro následný p/evod do majetku m0sta" 

- v míst0 k/ížení zpevn0ných ploch, komunikací, chodník= a obrubník= bude nov0 budované i 
stávající kabel. vedení VO na náklady investora uloženo do chráni<ky (KOPOHALF pr=m. 110 
mm) 

- p/ed zahájením prací požádá investor o vytý<ení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s. 
(tel. 466 260 854), všechny výkopy v blízkosti sítí VO budou provedeny ru<n0, p/i všech zemních 
pracích budou dodrženy platné normy 

- každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správ0 VO SmP a.s. provede na 
objednávku investora divize VO SmP a.s. 

- investor objedná p/ed dokon<ením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu kabelových tras p/ed 
záhozem (min. 1 pracovní den p/edem) 

- na soubor VO nebudou umisBována bez povolení SmP a.s. jiná za/ízení, soubor VO nebude ani 
nijak upravován (polepy apod.); p/ed montážními dví/ky sloup= VO nebudou ve vzdálenosti 1,0 m 
umíst0ny žádné objekty, mobiliá/ <i vysázena zeleD rovn0ž, na kabelovém vedení a v jeho 
ochranném pásmu nebudou vysázeny d/eviny a umíst0ny žádné objekty <i mobiliá/ 

- provedení komunikací bude umožDovat bezproblémový pr=jezd vozidel zajišBujících b0žnou 
údržbu komunikací a nebudou na nich umíst0ny p/ekážky znemožDující zimní údržbu komunikací; 
komunikace budou odpovídat právním normám, zejména pak .SN 736110 a TP 85 Zpomal.prahy 

- na nov0 zbudovaný soubor ve/ejného osv0tlení investor zajistí zpracování geometrického plánu a 
uzav/ení smlouvy o z/ízení v0cného b/emene služebnosti inženýrské sít0 ve prosp0ch SmP a.s. 

- stávající soubor ve/ejného osv0tlení bude zachován funk<ní až do zprovozn0ní nov0 vybudovaného 
souboru VO; odstran0né za/ízení bude p/edáno vlastníkovi - SmP a.s. 

- dojde - li k poškození našeho za/ízení mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, 
požadujeme provedení oprav poškozených <ástí 

- SmP a.s. bude p/edložen k odsouhlasení další stupeD projektové dokumentace, dopln0ný o koše na 
odpadky, stojan= na kola a ostatní mobiliá/ umíst0ný mimo kabelové vedení VO, v<. jeho 
ochranného pásma 

35. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjád/ení spole<nosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 
ze dne 31.1.2019 zn. Šl/19/v,k/141 v tomto zn0ní: 
- p/ed zahájením prací bude požádáno st/edisko vodovod= a st/edisko kanalizací o vytý<ení trasy 

vodovodního a kanaliza<ního potrubí 
- p/i provád0ní stavebních prací bude dodrženo min. ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které 

je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vn0jšího líce st0ny potrubí na každou stranu do pr=m0ru 
500 mm v<etn0 1,5 m a od pr=m0ru 500 mm 2,5 m; používání mechanizace bude omezeno; pro 
hutn0ní m=že být pouze statický válec, beran0ní nelze provád0t; umísBování konstrukcí (sloupy, 
základy apod.) a vysazování zelen0 v ochranném pásmu bude omezeno a dohodne se zp=sob 
provedení a opat/ení  

- veškeré poklopy, které budou stavbou dot<eny, musí být na náklady investora osazeny do úrovn0 
budoucí nivelety 

- na hydranty, traBová šoupata a kanaliza<ní poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu; veškeré 
armatury a tvarovky musí být po celou dobu výstavby zabezpe<eny proti poškození t0žkými 
vozidly 

- b0hem stavby nesmí dojít k omezení p/ístupu ani p/íjezdu k vodovodnímu a kanaliza<nímu 
rozvodu a za/ízení, jejichž provozuschopnost nesmí být stavbou ohrožena; stavební materiál 
nebude ukládán v okolí trasy vodovodu 
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36. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjád/ení spole<nosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. 

ze dne 13.6.2019 zn. Ja/19/v,k/790 v tomto zn0ní: 
- v rámci další p/ípravy bude projektov0 a realiza<n0 zajišt0na koordinace této stavby a dalších úzce 

souvisejících staveb v dot<eném území v<etn0 p/eložky vodovodu a p/ípojky Akis; v p/ípad0, že 
nebude soub0žn0 probíhat stavba na sousedním pozemku (p.<. 1778/122, 1778/123 a okolních - 
investor EUROBIT REAL nebo jiný vlastník tohoto pozemku) v<etn0 p/eložky vodovodu a 
p/ípojky Akis, zajistí p/ipojení pro Akis investor Terminálu 

- dot<ený úsek vodovodu DN 150 se v rámci Terminálu zruší po provedení p/eložky jeho p/eložky 
- u provedené p/eložky bude dodrženo ochranné pásmo v ší/i 1,5 m po obou stranách 
- výše uvedené nové stoky vnit/ní kanalizace, oprava kanalizace, nové vodovodní a kanaliza<ní 

p/ípojky v<etn0 p/eložek stávajících a zrušení úsek= vodovodu a kanalizace v dot<eném území 
budou provedeny na náklady investora stavby terminálu 

- návrh bude respektovat Technické standardy VAK a další stupeD projektové dokumentace bude 
odsouhlasen VAK 

37. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjád/ení spole<nosti .EZ Distribuce, a.s ze dne 9.4.2019 
zn. 1103315954 v tomto zn0ní: 
- bude respektováno stávající za/ízení distribu<ní soustavy, v<etn0 ochranného pásma 
- soub0hy a k/ižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a 

p/edpisy, zejména s .SN EN 50110-1, .SN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, .SN 
EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, .SN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a .SN 73 6005 o prostorovém uspo/ádání sítí technického vybavení 

- stavba si vyžádá úpravu tras podzemních vedení vn a nn, podzemní vedení vn a nn v prostoru 
stavby budou p/eložena mimo pojezdových ploch a parkovacích stání (mimo kolmého k/ížení); 
kabelová vedení budou uložena v nezpevn0ném p/idruženém prostoru komunikací, p/ípadn0 do 
chodník= dle podmínek .SN 73 6005 o prostorovém uspo/ádání sítí technického vybavení 
(hloubku uložení kabelových vedení je nutno ov0/it nap/. kopanými sondami), úpravu distribu<ní 
soustavy budou provedeny v rámci p/eložky na základ0 stavebníkem podané žádosti o p/eložku; 
formulá/ žádosti o p/eložku je k dispozici na webových stránkách www.cezdistribuce.cz (sekce 
Formulá/e, P/eložky za/ízení); realizace p/eložky je podmín0na v<asným podáním žádosti; stavba 
musí být koordinována s t0mito úpravami distribu<ní soustavy 

38. Budou dodrženy podmínky stanovené v souhlasu s umíst0ním stavby a s provád0ním <inností v 
ochranném pásmu elektrického za/ízení, vydaného spole<ností .EZ Distribuce, a.s. ze dne 9.4.2019 
zn. 1103315806 v tomto zn0ní: 
- podmínkou pro zahájení <innosti v ochranném pásmu je platné "Sd0lení o existenci 

energetického za/ízení v majetku spole<nosti .EZ Distribuce, a. s.", v daném zájmovém 
území 

- podmínkou pro zahájení <innosti v ochranném pásmu je vyty<ení podzemních vedení 
prost/ednictvím Zákaznické linky 800 850 860 

- stavbou nesmí dojít k znesnadn0ní p/ístupu k za/ízení distribu<ní soustavy; v dob0 výstavby a po 
jejím dokon<ení musí být pro pracovníky a vozidla spol. .EZ Distribuce, a.s., zajišt0n p/ístup k 
za/ízení distribu<ní soustavy; umíst0ním stavby nesmí dojít ke ztížení p/ístupu pracovník= námi 
pov0/ených firem k našemu za/ízení 

- budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (nap/. rodinné domy, garáže, k=lny, 
zahradní domky, skleníky, sklady, p/íst/ešky, pergoly, kryté zastávky, objekty .OV, <erpacích 
stanic, akumula<ních nádrží, m0stský mobiliá/, apod.) nebudou umíst0ny blíže než 0,5 metru od 
podzemního vedení 

- rekrea<ní a sportovní areály, sportovní a herní plochy, sportovní a d0tská h/išt0, herní prvky – 
konstrukce, parky budou umíst0ny mimo ochranné pásmo nadzemních vedení, el. Stanic a 
podzemních vedení 

- stožáry osv0tlení (svítidla VO), pop/. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního 
zna<ení nebudou umíst0ny blíže než 0,5 metru od podzemních vedení 

- parkovišt0 nebudou realizována nad trasou podzemních vedení (parkovací stání vozidel nebude 
umíst0no blíže než 0,5 metru od trasy kabel=) 

- stavbou (stavební <inností) nesmí dojít k narušení stability kabelových sk/íní (pilí/=) 
- v prostoru komunikací a ostatních zpevn0ných ploch provede stavebník mechanickou ochranu 

stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chráni<ek), p/i dodržení .SN 73 6005 
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- nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu <i zeminy 
- v prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odt0žení zeminy, pop/. k 

navršení zeminy. V p/ípad0 zm0ny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí 
kabelových vedení dle .SN 73 6005 

- trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení 
- musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou p/ílohou tohoto 

souhlasu 
- jakákoliv poškození nebo mimo/ádné události, zp=sobené na elektrickém za/ízení stavebníkem, 

musí být neprodlen0 oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 
- tento souhlas se nevztahuje na za/ízení .EZ ICT Services, a.s. 

39. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjád/ení spole<nosti .eská telekomunika<ní infrastruktura 
a.s. ze dne 9.4.2019 s <.j. 593672/19 v tomto zn0ní: 
- podmínky ochrany sít0 elektronických komunikací (dále jen SEK) jsou stanoveny ve vyjád/ení <.j. 

593672/19 a ve "Všeobecných podmínkách ochrany SEK spole<nosti .eská telekomunika<ní 
infrastruktura a.s.", které jsou nedílnou sou<ástí vyjád/ení <.j. 593672/19 

- stavebník, nebo jím pov0/ená t/etí osoba, je povinen /ídit se t0mito "Všeobecnými podmínkami 
ochrany SEK spole<nosti .eská telekomunika<ní infrastruktura a.s." 

40. Budou dodrženy podmínky vyjád/ení spole<nosti Fastport, a.s. ze dne 15.3.2019 zn. 201906 v tomto 
zn0ní: 
- p/ed realizací stavby nás investor (stavebník) vyzve k místnímu šet/ení s p/id0leným 

stavbyvedoucím - kontaktní osoba p. Dudek Michal 775 924 009 / Musil Matouš 773 123 010 
- p/i realizaci stavby nesmí být poškozeno komunika<ní vedení v našem vlastnictví 
- pracovníci, kte/í budou provád0t stavební práce, musí být seznámeni s polohou našeho 

komunika<ního vedení, po dohod0 bude naše vedení vymíst0no mimo kolektor 
- bude respektováno ust. § 101 a § 102 zákona <. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích 
- p/ed op0tovným záhozem budeme p/izváni k odsouhlasením pískování, o tomto bude proveden 

zápis do stavebního deníku 

41. Budou dodrženy podmínky vyjád/ení spole<nosti .eské Radiokomunikace a.s. ze dne 26.9.2019 zn. 
UPTS/OS/228881/2019 v tomto zn0ní: 
- spole<nosti .eské Radiokomunikace, a.s. bude  nejmén0 15 dní p/edem oznámeno zahájení prací, 

oznámení o zahájení prací bude zasláno el. poštou na e-mailovou adresu: 
ochranasiti@radiokomunikace.cz, v kopii na adresu popelka@vegacom.cz - v p/edm0tu zprávy 
bude vedeno "<.j. tohoto stanoviska "Oznámení zahájení prací" 

- podklady k pr=b0hu trasy kabel= .Ra jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a.s. na e-
mailové adrese geo@vegacom.cz, objednávka musí obsahovat <.j. vyjád/ení a datum jeho vydání 

- p/ed zahájením prací bude vyty<ena poloha podzemního telekomunika<ního vedení a za/ízení 
p/ímo ve staveništi a jeho blízkém okolí, vyty<ení bude objednáno nejmén0 14 dn= p/edem u 
pracovníka firmy Vegacom, a.s., Ing. Marek Vitula tel. 603855255, objednávka musí obsahovat <.j. 
vyjád/ení a datum jeho vydání 

- pracovníci, kte/í budou provád0t práce, budou prokazateln0 seznámeni s polohou tohoto vedení 
(za/ízení) 

- ve všech sm0rech od polohy udávané výkresovou dokumentací je možná polohová odchylka 30 cm 
- p/i pracích v t0chto místech je nutné dbát nejv0tší opatrnosti, nepoužívat zde nevhodné ná/adí a ve 

vzdálenosti 1,5 m po každé stran0 vyzna<ené trasy vedení (za/ízení) nepoužívat žádné 
mechaniza<ní prost/edky (hloubící stroje, sbíje<ky apod.) 

- po dobu výstavby budou u<in0na veškerá nezbytná opat/ení, vedoucí k zamezení možného 
poškození podzemního telekomunika<ního vedení a za/ízení p/ejezdem stavební techniky a to i na 
p/ístupových trasách ke staveništi, (nap/. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.) 

- nad telekomunika<ním vedením (za/ízením) bude dodržován zákaz skládek a budování za/ízení, 
které by k nim znemožDovalo p/ístup 

- odkrytá telekomunika<ní vedení (za/ízení) budou /ádn0 zabezpe<ena proti poškození a to nejen p/i 
provád0ní prací, ale i p/ed poškozením t/etími osobami 

- pod kabelem bude zhutn0na zemina a provedena kontrola p/ed zakrytím kabelu; k provedení 
kontroly p/ed zakrytím kabelu bude vyzván pracovník firmy Vegacom, a.s. - p. Václav Popelka 
(tel. 266 005 615, 603 855 615), který ov0/í, zda není vedení (za/ízení) viditeln0 poškozeno a zda 
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byly dodrženy stanovené podmínky, a následn0 vydá souhlas k záhozu; ke kontrole bude pracovník 
vyzván 14 dní p/ed požadovaným termínem 

- p/i k/ížení nebo soub0hu s podzemními telekomunika<ními vedeními (za/ízeními) bude dodržena .SN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení), každé poškození podzemního 
telekomunika<ního vedení (za/ízení) bude ohlášeno neprodlen0 organizaci, která vydala toto 
vyjád/ení 

- p/i k/ížení komunikace musí být vedení uloženo do chráni<ek (betonové žlaby) s p/esahem 1 m na 
každou stranu komunikace 

- bez souhlasu .eských Radiokomunikací, a.s. nebude snižována vrstva zeminy nad a pod 
telekomunika<ním vedením (za/ízením) 

- ukon<ení prací bude písemn0 ohlášeno spole<nosti .eské Radiokomunikace, a.s. 
- pokud p/i realizaci stavby dojde v míst0 dot<ení sítí spole<nosti .eské Radiokomunikace, a.s. ke 

zm0n0 polohopisu (zpevn0né plochy, vjezdy atd.), je investor povinen p/edat .eským 
Radiokomunikacím, a.s. geodetické zam0/ení skute<ného stavu telekomunika<ního vedení 
(za/ízení) v<etn0 aktuálního polohopisu 

42. Budou dodrženy podmínky vyjád/ení spole<nosti .eské Radiokomunikace a.s. ze dne 7.10.2019 
v tomto zn0ní: 
- nejpozd0ji p/ed zahájením stavby bude uzav/ena smlouva o z/ízení ochranných prvk= na vedení 

CRA 
- ochrana vedení bude provedena pomocí betonových koryt s poklopem, s následným obetonováním 

koryt 
- p/ed zahájením a po ukon<ení prací bude provedeno m0/ení na sd0lovací síti CRA 
- veškeré výkopové práce v blízkosti sd0lovacícho vedení budou provád0ny za dozoru pracovník= 

správce sít0 
- ochrana musí být provedena dle platných technologických p/edpis= 

43. Budou dodrženy podmínky stanovené ve vyjád/ení spole<nosti GridServices, s.r.o. ze dne 26.3.2019 
zn. 5001897681 k p/eložce  NTL plynovodu. 

44. Budou dodrženy podmínky vyjád/ení spole<nosti GridServices, s.r.o. ze dne 17.1.2020 zn. 
5002068081 k dokumentaci plynárenského za/ízení (PZ) v tomto zn0ní: 
- stavba PZ bude realizována a dokon<ena v souladu se Smlouvou o zajišt0ní p/eložky 

plynárenského za/ízení a úhrad0 náklad= s ní spojených <. 4000223069, uzav/enou mezi 
Provozovatelem distribu<ní soustavy a investorem 

- po propojení p/eložky požadujeme vyzvednout stávající plynovod v délce cca 13, který PD bude 
uložen soub0žn0 s nov0 položeným plynovodem 

- pokud bude vzdálenost nov0 vysazovaných strom= od nov0 pokládaného plynovodu menší 2 metry, 
požadujeme p/i vysazování strom= osadit na ko/eny vedoucí sm0rem k plynovodu ko/enovou 
zábranu 

- p/i realizaci p/eložky bude zaslán na odd0lení technické podpory RO .echy 3 p/edb0žný pracovní 
postup s p/íslušnou odstávkou dot<ených zákazník= a dle platného Energetického zákona 458/2000 
Sb. a ve zn0ní pozd0jších p/edpis= 30 dní p/edem; dále pak zhotovitel propojovacích prací v 
p/edstihu zašle objednávku na provedení dozoru v rámci p/edání krycího listu pracovního postupu 
dodavatele 

- odpojení plynovodní p/ípojky pro d=m <.p. 2561 a 2562 na nám0stí Jana Pernera v Pardubicích, <ást obce Zelené P/edm0stí, v délce 0,66 m a 1,01 m je možné p/i dodržení následujících 
podmínek: plynovodní p/ípojku je možné odpojit pouze v p/ípad0, že vlastník nemovitosti dal 
písemný souhlas s odpojením; veškeré náklady spojené se zrušením plynovodní p/ípojky v<etn0 
ceny za nákup plynovodní p/ípojky, montážních prací, zemních prací a další p/ípadné vynaložené 
náklady související s odstran0ním zbývající <ásti odpojené plynovodní p/ípojky k objektu nebo 
demontování a odstran0ní nadzemního za/ízení, v<etn0 hlavního uzáv0ru plynu (HUP) hradí 
stavebník/žadatel; realizace samotného odpojení plynovodní p/ípojek bude sou<ástí p/eložky výše 
uvedeného stávající NTL plynovodu PE D 110; plynovodní p/ípojky musí být p/ed jejím 
odpojením p/evedeny do majetku stavebníka/žadatele na základ0 kupní smlouvy; podmínky 
stanovené smlouvou a tímto stanoviskem je vždy nutné dodržet; v opa<ném p/ípad0 nebude PDS se 
zrušením plynovodní p/ípojky souhlasit 

- stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v 
souladu s platnými právními p/edpisy a platnými .SN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky 
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provozovatele distribu<ní soustavy; technické požadavky provozovatele distribu<ní soustavy 
naleznete na: http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ 

- zhotovitel stavby PZ je povinen nejmén0 5 pracovních dn= p/ed zahájením prací nahlásit zahájení 
stavby provedením registrace stavby na adrese https://dpo.gasnet.cz/uzivatel/prihlaseni; zhotovitel 
obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedine<né identifika<ní <íslo stavby, které je povinen 
uvád0t na všech dokladech souvisejících se stavbou 

- stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provád0t zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle 
TPG 923 01; certifikát musí odpovídat typu PZ a provád0né <innosti 

- p/ed záhozem potrubí bude provedeno geodetické zam0/ení stavby a polohopisných prvk=; bude 
vyhotovena geodetická dokumentace skute<ného provedení stavby PZ dle sm0rnice provozovatele 
distribu<ní soustavy - Dokumentace distribu<ní soustavy (Zam0/ení plynárenského za/ízení a 
vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí); geodetická sm0rnice je k dispozici na 
http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/; upozorDujeme, že geodetická dokumentace 
skute<ného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené sm0rnice bude vyžadována p/i odevzdání 
a p/evzetí stavby PZ 

- termín zahájení p/ejímacího /ízení je nutné dohodnout s p/íslušným technikem realizace staveb, 
který na dané stavb0 provádí dohled; v p/ípad0 p/ejímky samostatn0 budované plynovodní p/ípojky 
nebo p/eložky samostatné p/ípojky, zhotovené v režimu Technický partner PDS se provádí pouze 
elektronicky na adrese https://www.gasnet. cz/cs/prejimka-dokumentace/ 

- p/i p/ejímce stavby bude p/edána dokumentace stavby PZ dle platných TPG. Seznam doklad= je k 
dispozici na http://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/ 

- propojení stavby PZ s distribu<ní soustavou m=že být realizováno až po vydání souhlasu PDS s 
vpušt0ním plynu 

- toto stanovisko v<etn0 schválené PD musí být k dispozici na stavb0 PZ 
- v p/ípad0 stavby nového VTL plynovodu nebo VTL p/ípojky (nová plynofikace) je investor 

(stavebník) povinen v souladu se zák. <. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném zn0ní, již v 
rámci územního /ízení požádat Ministerstvo pr=myslu a obchodu .R o ud0lení p/íslušné 
autorizace; na p/eložky stávajících VTL plynovod= (VTL p/ípojek) se tato povinnost nevztahuje 

- stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemk= dot<ených stavbou; 
plynárenské za/ízení a plynovodní p/ípojky jsou dle ust. § 2925 zákona <. 89/2012 Sb., ob<anského 
zákoníku, provozovány jako za/ízení zvlášB nebezpe<né a z tohoto d=vodu jsou chrán0ny 
ochranným pásmem dle zákona <.458/2000 Sb. ve zn0ní pozd0jších p/edpis=; nedodržení 
podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpov0dnost stavebníka za vzniklé škody; rozsah 
ochranného pásma je stanoven v zákon0 458/2000 Sb. ve zn0ní pozd0jších p/edpis= 

- p/i realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provád0ní stavební <innosti: 
• za stavební <innosti se pro ú<ely tohoto stanoviska považují všechny <innosti provád0né v 

ochranném pásmu plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek (tzn. i bezvýkopové 
technologie a terénní úpravy) a <innosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové <innosti mohly 
ohrozit bezpe<nost a spolehlivost plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek (nap/. trhací 
práce, sesuvy p=dy, vibrace, apod.) 

• stavební <innosti je možné realizovat pouze p/i dodržení podmínek stanovených v tomto 
stanovisku; nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební <innosti, považovány dle § 68 
zákona <.458/2000 Sb. ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, za <innost bez našeho p/edchozího 
souhlasu; p/i každé zm0n0 projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) 
je nutné požádat o nové stanovisko k této zm0n0 

• p/ed zahájením stavební <innosti bude provedeno vyty<ení trasy a p/esné ur<ení uložení 
plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek; vyty<ení trasy provede p/íslušná provozní oblast 
(formulá/ a kontakt naleznete na www. gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 
33 55); p/i žádosti uvede žadatel naši zna<ku (<íslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska; 
o provedeném vyty<ení trasy bude sepsán protokol; p/esné ur<ení uložení plynárenského za/ízení 
a plynovodních p/ípojek je povinen provést stavebník na sv=j náklad; bez vyty<ení trasy a 
p/esného ur<ení uložení plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek stavebníkem nesmí být 
vlastní stavební <innosti zahájeny; vyty<ení plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek 
považujeme za zahájení stavební <innosti 

• bude dodržena mj. .SN 73 6005, TPG 702 04, zákon <.458/2000 Sb. ve zn0ní pozd0jších 
p/edpis=, p/ípadn0 další p/edpisy související s uvedenou stavbou 
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• pracovníci provád0jící stavební <innosti budou prokazateln0 seznámeni s polohou plynárenského 
za/ízení a plynovodních p/ípojek, rozsahem ochranného pásma a t0mito podmínkami 

• p/i provád0ní stavební <innosti, v<. p/esného ur<ení uložení plynárenského za/ízení je stavebník 
povinen u<init taková opat/ení, aby nedošlo k poškození plynárenského za/ízení a plynovodních 
p/ípojek nebo ovlivn0ní jejich bezpe<nosti a spolehlivosti provozu; nebude použito nevhodného 
ná/adí, zemina bude t0žena pouze ru<n0 bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a 
motorových ná/adí 

• odkryté plynárenské za/ízení a plynovodní p/ípojky budou v pr=b0hu nebo p/i p/erušení stavební <innosti /ádn0 zabezpe<eny proti jejich poškození 
• v p/ípad0 použití bezvýkopových technologií (nap/. protlaku) bude p/ed zahájením stavební <innosti provedeno úplné obnažení plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek v míst0 

k/ížení na náklady stavebníka; v p/ípad0, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita 
bezvýkopová technologie 

• stavebník je povinen neprodlen0 oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského za/ízení 
nebo plynovodních p/ípojek (v<. izolace, signaliza<ního vodi<e, výstražné fólie atd.) na telefon 
1239 

• p/ed provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro 
stavební <innosti, kontrola plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek; kontrolu provede 
p/íslušná provozní oblast (formulá/ a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP 
zákaznická linka 800 11 33 55); p/i žádosti uvede žadatel naši zna<ku (<íslo jednací) uvedenou v 
úvodu tohoto stanoviska; povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské za/ízení, které nebylo 
odhaleno; o provedené kontrole bude sepsán protokol; bez provedené kontroly nesmí být 
plynárenské za/ízení a plynovodní p/ípojky zasypány; v p/ípad0, že nebudou dodrženy výše 
uvedené podmínky, je stavebník povinen na základ0 výzvy provozovatele plynárenského za/ízení 
a plynovodních p/ípojek, nebo jeho zástupce doložit pr=kaznou dokumentaci o nepoškození 
plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek b0hem výstavby nebo provést na své náklady 
kontrolní sondy v míst0 styku stavby s plynárenským za/ízením a plynovodními p/ípojkami 

• plynárenské za/ízení a plynovodní p/ípojky budou p/ed zásypem výkopu /ádn0 podsypány a 
obsypány t0ženým pískem, bude provedeno zhutn0ní a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, 
vše v souladu s .SN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04 

• neprodlen0 po skon<ení stavební <innosti budou /ádn0 osazeny všechny poklopy a nadzemní 
prvky plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek 

• poklopy uzáv0r= a ostatních armatur na plynárenském za/ízení a plynovodních p/ípojkách, v<. 
hlavních uzáv0r= plynu (HUP) na odb0rném plynovém za/ízení udržovat stále p/ístupné a funk<ní 
po celou dobu trvání stavební <innosti 

• p/ípadné z/izování staveništ0, skladování materiál=, stavebních stroj= apod. bude realizováno 
mimo ochranné pásmo plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek (není-li ve stanovisku 
uvedeno jinak) 

• bude zachována hloubka uložení plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek (není-li ve 
stanovisku uvedeno jinak) 

• p/i použití nákladních vozidel, stavebních stroj= a mechanism= zabezpe<it p/ípadný p/ejezd p/es 
plynárenské za/ízení a plynovodní p/ípojky uložením panel= v míst0 p/ejezdu plynárenského 
za/ízení 

45. Budou dodrženy podmínky vyjád/ení spole<nosti GridServices, s.r.o. ze dne 11.2.2020 zn. 
5002076484 v tomto zn0ní: 
- komunikace: p/i výstavb0 všech komunikací, vjezd= a chodník= požadujeme dodržet .SN 736005, 

tab. B1;  požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských za/ízení 
byly provád0ny nejmén0 400 mm nad jejich povrchem; v p/ípad0, že nebude možné dodržet krytí 
PZ dle .SN 73 6005, bude nutné provést p/eložku t0chto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného 
krytí, tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem <. 458/2000 Sb. v platném zn0ní jako 
p/eložka plynárenského za/ízení na náklady investora; dopravní zna<ení musí být umíst0no od 
stávajícího plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 
1 m; p/i vysazování strom= a okrasných d/evin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost 
minimáln0 2 m na ob0 strany; po odt0žení stávající konstrukce terénu bude podstatn0 sníženo krytí 
stávajícího PZ, proto je vylou<eno použití t0žké mechanizace (zejména válc= s trny, zemních fréz 
atd.) p/ímo nad potrubím, p/i provád0ní prací je t/eba v0novat zvýšenou pozornost a opatrnost u 
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míst s odbo<kami, kde navrtávací odbo<kový T-kus vy<nívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k 
jeho odtržení, dále je t/eba ov0/it polohu p/ípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc 
zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci); nové uli<ní vpusti musí být umíst0ny od 
stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho okraje 

- ve/ejné osv0tlení: vzdálenost vn0jší hrany betonového základu stožáru od líce plynárenského 
za/ízení a plynovodních p/ípojek musí být minimáln0 500 mm; hloubku základu stožáru nutno ur<it 
tak, aby stabilita stožáru z=stala zachována i p/i odkrytí sousedního plynárenského za/ízení; pro 
uložení kabel= VO bude dodržena prostorová norma (.SN 73 6005) 

- kanalizace: k/ížení a soub0h kanalizace s plynárenským za/ízením a plynovodními p/ípojkami 
(dále jen PZ) musí být v souladu s .SN 73 6005, tab. 1 a 2; obrysy kanaliza<ních šachet budou 
umíst0ny minimáln0 500 mm od obrysu PZ; p/i k/ížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola 
funk<nosti signaliza<ního vodi<e; p/i k/ížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, 
s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí; dojde-li ke k/ížení stokového potrubí s PZ v menší 
vzdálenosti než 500 mm, minimáln0 však 150 mm, opat/í se ocelový plynovod v míst0 k/ížení 
trojnásobnou izolací p/esahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové 
zkoušce pro zkušební nap0tí 25kV; úhel k/ížení PZ s kanaliza<ním potrubím bude 90°, nelze-li 
tento úhel v od=vodn0ných p/ípadech dodržet, m=že být úhel k/ížení menší, nejmén0 však 60° 

- vodovod: k/ížení a soub0h vodovodu s plynárenským za/ízením a plynovodními p/ípojkami (dále 
jen PZ) musí být v souladu s .SN 73 6005, tab. 1 a 2; obrysy vodovodních šachet budou umíst0ny 
minimáln0 500 mm od obrysu PZ; ke k/ížení vodovodního potrubí s PZ m=že dojít v minimální 
vzdálenosti 150 mm; k soub0hu vodovodního potrubí s PZ m=že dojít v minimální vzdálenosti 500 
mm; p/i k/ížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funk<nosti signaliza<ního vodi<e; p/i 
k/ížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. provedena diagnostika stavu 
potrubí; úhel k/ížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v od=vodn0ných 
p/ípadech dodržet, m=že být úhel k/ížení menší, nejmén0 však 60° 

- sd0lovací vedení: k/ížení a soub0h sd0lovacího vedení s plynárenským za/ízením a plynovodními 
p/ípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s .SN 73 6005, tab. 1 a 2; obrysy zemních komor 
budou umíst0ny minimáln0 1 m od obrysu PZ; ke k/ížení sd0lovacího vedení, v<etn0 jeho 
chráni<ek s PZ m=že dojít v minimální vzdálenosti 100 mm; k soub0hu sd0lovacího vedení, v<etn0 
jeho chráni<ek s PZ m=že dojít v minimální vzdálenosti 400 mm; úhel k/ížení PZ se sd0lovacím 
vedením bude 90°, nelze-li tento úhel v od=vodn0ných p/ípadech dodržet, m=že být úhel k/ížení 
menší, nejmén0 však 60°; p/i k/ížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funk<nosti 
signaliza<ního vodi<e; p/i k/ížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GridServices, s.r.o. 
provedena diagnostika stavu potrubí (bude up/esn0no na míst0 stavby) 

- elektro: p/i k/ížení silových kabel= s plynárenským za/ízením bude kabel v míst0 k/ížení uložen 
výhradn0 do betonové tvárnicové chráni<ky nebo korýtk, k/ížení bude kolmé, p/esah betonové 
chráni<ky u STL a NTL plynovod= musí být minimáln0 do vzdálenosti 1 m na ob0 strany 
plynovodu, p/ípadný spoj betonové chráni<ky musí být v co nejv0tší vzdálenosti od plynovodu, 
mezi betonovou chráni<kou a plynovodem musí být zhutn0ná vrstva písku, odstupová vzdálenost 
obrysu chráni<ky od obrysu plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek bude provedena 
v souladu s .SN 736005 

- trasa kabelového vedení p/i soub0hu s plynárenskými objekty (sk/íD pro HUP a plynom0r, 
regula<ní za/ízení) musí být vedena v souladu s .SN 33200-5-52 ed.2 alespoD 60 cm od 
plynárenského objektu 

- v p/ípad0 k/ížení zemnící sít0 s plynovodní sítí požadujeme provést následující opat/ení: k/ížení 
bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°; p/i k/ížení zemnících pásk= a plynovým potrubím PE bude 
realizována požární p/epážka, která bude tvo/ena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo 
k/ížení p/esáhne na každou stranu o 0,2m; páska uzemn0ní bude uložena v míst0 k/ížení s 
plynovodem nebo p/ípojkou na betonovou dlaždici; uvedená opat/ení slouží k zamezení 
p/ípadných tepelných vliv= od uzemDovací pásky (zemnící sít0) na plynárenská za/ízení a p/ípojky 

- stavební objekty (v<etn0 betonových patek, rozvodných pilí/= voln0 stojících, sloup= NN, sloup= 
VO, atd.) musí být umíst0ny min. 1 m od plynárenských vedení - m0/eno kolmo na p=dorysný 
obrys potrubí 

- p/i realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 
(OP) plynárenského za/ízení a plynovodních p/ípojek, které <iní 1 m na každou stranu m0/eno 
kolmo od obrysu plynovodu a p/ípojek; v tomto pásmu nesmí být umísBovány žádné nadzemní 
stavby, provád0na skládka materiálu a výšková úprava terénu; veškeré stavební práce budou 
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provád0ny v OP výhradn0 ru<ním zp=sobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném p/ípad0 
nenarušily bezpe<ný provoz uvedených plynárenských za/ízení a plynovodních p/ípojek 

- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo sm0rovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno 
jako p/eložka; náklady budou hrazeny investorem stavby; veškeré stavební práce musí být 
vykonávány tak, aby v žádném p/ípad0 nenarušily bezpe<ný provoz uvedených plynárenských 
za/ízení a plynovodních p/ípojek 

- plynárenské za/ízení a plynovodní p/ípojky jsou dle ust. § 2925 zákona <. 89/2012 Sb., ob<anského 
zákoníku, provozovány jako za/ízení zvlášB nebezpe<né a z tohoto d=vodu jsou chrán0ny 
ochranným pásmem dle zákona <.458/2000 Sb. ve zn0ní pozd0jších p/edpis=; nedodržení 
podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpov0dnost stavebníka za vzniklé škody 

- p/i realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provád0ní stavební <innosti - viz 
p/edchozí podmínka  

46. Dokumentace pro stavební povolení bude p/edložena .eské abilympijské asociaci, z.s., k vyjád/ení. 

47. Pro provedení p/edm0tné stavby je nutné další stavební /ízení u v0cn0 a místn0 p/íslušného 
stavebního ú/adu.  

48. K žádosti o stavební povolení bude p/edložen souhlas k provedení stavebního zám0ru podle § 184a 
stavebního zákona (není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávn0n ze služebnosti 
nebo z práva stavby požadovaný stavební zám0r nebo opat/ení uskute<nit, dokládá souhlas vlastníka 
pozemku nebo stavby; není-li žadatel o povolení zm0ny dokon<ené stavby jejím vlastníkem, dokládá 
souhlas vlastníka stavby; souhlas s navrhovaným stavebním zám0rem musí být vyzna<en na 
situa<ním výkresu projektové dokumentace). 

49. Stavební povolení na stavební objekty SO 101 - Komunikace vjezdu z terminálu A , SO 102 - 
Komunikace terminálu B, SO 103 - Komunikace z ulice Palackého, SO 104 - Komunikace ulice 
Palackého, odbo<ný pruh, SO 105 - Zpevn0né plochy terminálu B, SO 106.1 - P/íjezdová 
komunikace k nádraží 0,146951km, SO 106.2 - P/íjezdová komunikace k nádraží 0,237218km, SO 
107 - Parkovišt0 a SO 108 - Cyklostezka vydá speciální stavební ú/ad - odbor dopravy Magistrátu 
m0sta Pardubic. 

50. Pro provedení stavebního objektu SO 109 - P/echody na silnici I/36 je nutné podat u Krajského ú/adu 
Pardubického kraje, odboru dopravy a silni<ního hospodá/ství, žádost o vydání souhlasu s ohlášeným 
stavebním zám0rem. 

51. Stavební povolení na stavební objekty SO 301 - DešBová kanalizace, SO 302 - Splašková kanalizace 
a SO 303.1 - P/eložka vodovodu vydá vodoprávní ú/ad - odbor životního prost/edí Magistrátu m0sta 
Pardubic, odd0lení vodního hospodá/ství. Žádost o stavební povolení k vodnímu dílu bude podána 
podle ustanovení § 15 odstavce 15 zákona <. 254/2001 Sb., o vodách, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, v 
souladu s p/ílohou <. 8 vyhlášky <. 432/2001 Sb. Dokumentace pro stavební povolení musí být 
zpracována osobou, která má k projektování vodních d0l oprávn0ní (zp=sobilost dle zákona <. 
360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architekt= a o výkonu povolání autorizovaných 
inženýr= a technik= <inných ve výstavb0, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=). 

52. Stavební povolení na stavební objekty SO 106.3 - Zkrácení vle<ek, SO 4xx - P/eložky drážních 
kabel= a SO 651 - Trolejové vedení) vydá speciální stavební ú/ad pro stavby drah a stavby na dráze - 
Drážní ú/ad Praha. 

53. Stavební objekty SO 303.2 - Vodovodní p/ípojka, SO 304 - Horkovod, teplovod, p/eložky a p/ípojka, 
SO 401.1 - Ve/ejné osv0tlení SmP, SO 401.2 - Ve/ejné osv0tlení DPmP, SO 402 - P/eložka VN 
kabel= .EZ, SO 403.1 - P/eložka NN kabel= .EZ, SO 404 - Kabelové rozvody NN, SO 411-416 - 
Sd0lovací vedení, SO 417 - Ochrana podzemního vedení CRA, SO 501 - NTL plynovod, NTL 
p/ípojka, p/eložka (s výj. drážních kabel=) v souladu s ustanovením § 103 odst.1 písm. e) stavebního 
zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení p/íslušnému stavebnímu ú/adu. Mohou být užívány 
pouze na základ0 kolauda<ního souhlasu dle § 122 stavebního zákona. 

54. Stavební objekty SO 901 - Mobiliá/ terminálu,  SO 902 - Informa<ní systém v souladu s ustanovením 
§ 103 odst.1 písm. e) stavebního zákona nevyžadují stavební povolení ani ohlášení p/íslušnému 
stavebnímu ú/adu.  

55. Celá trasa p/eložek a p/ípojek inženýrských sítí bude po dokon<ení geodeticky zam0/ena a v digitální 
podob0 bude zam0/ení p/edáno výkonnému správci technické mapy m0sta, spol. GEOVAP spol. s r.o. 
Pardubice, se sídlem .echovo náb/eží 1790, 530 03  Pardubice, stavebnímu ú/adu bude p/i záv0re<né 
kontrolní prohlídce p/edán "Protokol o ohlášení a doložení zm0n obsahu technické mapy". 
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56. V dokumentaci pro stavební povolení je t/eba: 

- respektovat požadavky stavebního zákona, vyhlášky o technických požadavcích na stavby, 
vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpe<ujících bezbariérové užívání staveb, zákon 
o pozemních komunikacích, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, a vyhlášku, kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích 

- zp=sob provád0ní stavby /ešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadm0rnému nebo zbyte<nému 
obt0žování okolí stavby, ke zne<išt0ní ovzduší, zamezení p/ístupu k p/ilehlým stavbám nebo 
pozemk=m 

- /ešit zp=sob nakládání všech odpad=, které vzniknou p/i stavb0 a jejím provozu 
- /ešit úpravu stavbou narušených pozemk=, dot<ené chodníky a vozovky uvést do p=vodního stavu, 

rovn0ž stavbou dot<ená vodohospodá/ská díla a za/ízení budou uvedena do provozuschopného 
stavu a p/edána jejich provozovatel=m a správc=m 

- v situaci stavby z/eteln0 vyzna<it veškeré stávající a nov0 navržené sít0, jejich vzájemné odstupy a 
zp=sob k/ížení; jejich prostorové uspo/ádání /ešit v souladu s .SN 736005, budou dodržena 
ochranná pásma všech sítí 

- provád0ní prací navrhnout tak, aby nedošlo k zásahu do sousedních pozemk= a k ohrožení 
bezpe<nosti a plynulosti silni<ního provozu 

57. Dokumentace pro stavební povolení bude vypracována v souladu s vyhláškou <. 177/1995 Sb, 
stavební a technický /ád drah, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, p/íslušnými kapitolami Technických 
kvalitativních podmínek staveb státních drah a dalšími p/íslušnými platnými normami .SN. 

58. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována oprávn0nými osobami v souladu s podmínkami 
uvedenými v textu výroku tohoto rozhodnutí. Dokumentace pro stavební povolení bude konzultována 
s dot<enými orgány, s vlastníky a správci sítí technické infrastruktury a ostatními subjekty, které si 
toto právo vyhradily.  

 

 

Ú<astníci /ízení dle § 27 odst. 1 zákona <. 500/2004 Sb., správní /ád, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, na n0ž 
se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

i

I

 

 

OdJvodn>ní: 

Dne 29.8.2019 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umíst0ní stavby. Tímto dnem bylo zahájeno 
územní /ízení o umíst0ní stavby. 

P/i posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí a doložených p/íloh se stavební ú/ad nejprve 
zabýval otázkou, zda je Magistrát m0sta Pardubic p/íslušným stavebním ú/adem pro vydání tohoto 
rozhodnutí. P/i tomto posouzení zjistil, že obecní ú/ad obce s rozší/enou p=sobností Magistrát m0sta 
Pardubic podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je p/íslušný obecný stavební ú/ad. 

Stavební ú/ad zjistil, že p/edložená žádost nemá p/edepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a 
neposkytuje dostate<ný podklad pro posouzení zám0ru. Žadatele proto opat/ením <.j. MmP 98853/2019 
ze dne 24.9.2019 vyzval k odstran0ní nedostatk= žádosti a /ízení p/erušil. Žádost byla dopln0na podáním <.j. MmP 115112/2019 dne 6.11.2019 a podáním <.j. MmP 124090/2019 dne 28.11.2019. Stavební ú/ad 
zjistil, že p/edložená žádost stále nemá p/edepsané náležitosti podle § 86 stavebního zákona a 
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neposkytuje dostate<ný podklad pro posouzení zám0ru. Žadatele proto op0tovn0 vyzval k odstran0ní 
nedostatk= žádosti, a to opat/ením <.j. MmP 126299/2019 ze dne 5.12.2019 a /ízení p/erušil. 

Žádost o vydání územního rozhodnutí po dopln0ní krom0 obecných náležitostí obsahovala základní údaje 
o požadovaném zám0ru, identifika<ní údaje o pozemku nebo stavb0, na nichž se má zám0r uskute<nit, 
uvedení osob, které mají vlastnické nebo jiné v0cné právo k sousedním pozemk=m nebo stavbám na nich, 
jestliže m=že být jejich právo územním rozhodnutím p/ímo dot<eno. K žádosti žadatel p/ipojil souhlasy k 
umíst0ní stavebního zám0ru podle § 184a, závazná stanoviska, pop/ípad0 rozhodnutí dot<ených orgán= 
nebo jiné doklady podle zvláštních právních p/edpis= nebo tohoto zákona, stanoviska vlastník= ve/ejné 
dopravní a technické infrastruktury k možnosti a zp=sobu napojení nebo k podmínkám dot<ených 
ochranných a bezpe<nostních pásem, smlouvy s p/íslušnými vlastníky ve/ejné dopravní a technické 
infrastruktury, vyžaduje-li zám0r vybudování nové nebo úpravu stávající ve/ejné dopravní a technické 
infrastruktury, dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí, která obsahovala pr=vodní zprávu, 
souhrnnou technickou zprávu, situa<ní výkresy, dokumentaci objekt= a dokladovou <ást.  

Stavební ú/ad oznámil opat/ením <.j. MmP 9352/2020 ze dne 24.1.2020 zahájení územního /ízení 
známým ú<astník=m /ízení a dot<eným orgán=m. Vzhledem k tomu, že stavebnímu ú/adu byly dob/e 
známy pom0ry v území a žádost poskytovala dostate<ný podklad pro posouzení zám0ru, upustil stavební 
ú/ad od ústního jednání. Stavební ú/ad stanovil 15denní lh=tu, do které mohli ú<astníci /ízení uplatnit 
námitky a dot<ené orgány svá závazná stanoviska. Dále stavební ú/ad pou<il ú<astníky /ízení, že v /ízení 
jsou oprávn0ni navrhovat d=kazy a <init jiné návrhy po celou dobu /ízení až do vydání rozhodnutí, že 
mají právo vyjád/it v /ízení své stanovisko, že se mohou p/ed vydáním rozhodnutí vyjád/it k podklad=m 
rozhodnutí, pop/ípad0 navrhnout jejich dopln0ní. Stavební ú/ad dále ú<astníky /ízení pou<il, že k 
závazným stanovisk=m a námitkám k v0cem, o kterých bylo rozhodnuto p/i vydání územn0 plánovací 
dokumentace, nebude p/ihlédnuto a aby ve svých námitkách uvedli skute<nosti, které zakládají jejich 
postavení jako ú<astníka /ízení, a d=vody podání námitek; k námitkám, které p/ekra<ují rozsah a 
nesplDují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, že nebude p/ihlédnuto. 

Stavební ú/ad v opat/ení <.j. MmP 9352/2020 ze dne 24.1.2020 upozornil, že podle § 70 odst. 3 zákona <. 
114/1992 Sb., o ochran0 p/írody a krajiny, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, je ob<anské sdružení oprávn0no 
za podmínek a v p/ípadech podle odstavce 2 ú<astnit se správního /ízení, pokud oznámí svou ú<ast 
písemn0 do osmi dn= ode dne, kdy mu bylo p/íslušným správním orgánem zahájení /ízení oznámeno; 
v tomto p/ípad0 má postavení ú<astníka /ízení, p/i<emž dnem sd0lení informace o zahájení /ízení se 
rozumí den doru<ení jejího písemného vyhotovení nebo první den jejího zve/ejn0ní na ú/ední desce 
správního orgánu a sou<asn0 zp=sobem umožDujícím dálkový p/ístup. 

Svou ú<ast oznámil spolek Chráníme stromy, z.s. podáním ze dne 1.2.2020 (stavební ú/ad obdržel dne 
2.2.2020 pod <.j. MmP 12608/2020). Stavební ú/ad usnesením <.j. MmP 15313/2020 ze dne 10.2.2020 
spolku Chráníme stromy, z.s., se sídlem Dašická <.p. 425, Pardubice-Bílé P/edm0stí, odmítl postavení 
jako ú<astníka /ízení vedeného pod sp.zn. SÚ 90237/2019/Sk. O této skute<nosti byli v souladu s 
ustanovením § 28 odst. 1 zákona <. 500/2004 Sb., správní /ád, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, ostatní 
ú<astníci /ízení vyrozum0ni.  

Stavební ú/ad obdržel dne 5.2.2020 pod <.j. MmP 14074/2020 námitku, kterou podala spole<nost 
TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., se sídlem Pardubice, Zelené P/edm0stí, Hronovická <.p. 498, dne 
10.2.2020 pod <.j. MmP 15577/2020 námitku, kterou podal Pavel Tla<voda, bytem Chomutov, Jiráskova <.p. 4191, dne 11.2.2020 pod <.j. MmP 17161/2020 námitku, kterou podala spole<nost Služby m0sta 
Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, Bílé P/edm0stí, H=rka <.p. 1803, a dne 13.2.2020 pod <.j. MmP 
17335/2020 námitku, kterou podali manželé Ing. Jana Krej<í/ová a Ing. Alexandr Krej<í/, oba bytem 
Pardubice, Zelené P/edm0stí, Sokolovská <.p. 2353. 

Stavební ú/ad je dle § 89 odst. 6 stavebního zákona povinen pokusit se o dohodu mezi ú<astníky /ízení ve 
v0ci podaných námitek, proto opat/ením <.j. MmP 17652/2020 ze dne 17.2.2020 na/ídil ústní jednání na 
den 10.3.2020. Z tohoto jednání byl po/ízen protokol, který je sou<ástí spisového materiálu.  

V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona <. 500/2004 Sb. správní /ád, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, 
byla ú<astník=m /ízení dána možnost vyjád/it se k podklad=m rozhodnutí. Této možnosti nikdo 
z ú<astník= /ízení nevyužil. 
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Okruh ú<astník= územního /ízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona, tzn., že 
ú<astníci územního /ízení byli vymezeni do dvou skupin. Krom0 žadatele a obce, na jejímž území má být 
požadovaný zám0r uskute<n0n (Statutární m0sto Pardubice - M0stský obvod Pardubice I), byli vymezeni 
ješt0 vlastníci pozemk=, na kterých má být požadovaný zám0r uskute<n0n a které nejsou ve vlastnictví 
žadatele (EUROBIT REAL a.s., Správa železnic, státní organizace, .eské dráhy, a.s., Ieditelství silnic a 
dálnic .R, NewCo Immo CZ GmbH, odšt0pný závod, Ing. Ji/í ŠBoví<ek, V0ra ŠBoví<ková), ti, kte/í mají 
jiná v0cná práva k pozemk=m, na kterých má být požadovaný zám0r uskute<n0n (.eská telekomunika<ní 
infrastruktura a.s., .EZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., 
Služby m0sta Pardubic a.s., Dopravní podnik m0sta Pardubic a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., EDERA 
Group a.s., Fastport a.s., .eské Radiokomunikace a.s.) a dále byli vymezeni ti, jejichž vlastnická nebo 
jiná v0cná práva k sousedním stavbám nebo sousedním pozemk=m a stavbám na nich mohou být 
územním rozhodnutím p/ímo dot<ena (vlastníci pozemk= st. p. 8364, 9867, 9729, 9738, 9555, 9576, 
9578, 10018, 10274, 10964, 11099, 11100, parc. <. 1769/6, 1776/3, 1778/7, 1778/30, 1778/40, 1778/51, 
1778/57, 1778/58, 1778/60, 1778/62, 1778/66, 1778/78, 2798/26, 2798/27, 2798/28, 2798/36 v 
katastrálním území Pardubice a staveb na nich (Pardubice, Zelené P/edm0stí <.p.)). P/i vymezení 
ú<astník= /ízení, jejichž vlastnická nebo jiná v0cná práva k sousedním stavbám nebo sousedním 
pozemk=m a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím p/ímo dot<ena, stavební ú/ad posuzoval 
možné p/ímé dot<ení umíst0ním navrhované stavby, mimo jiné z hlediska výšky a hmoty stavby, 
orientace k okolním stavbám, možného hluku, prachu, intenzity dopravy a odstup= od hranic sousedních 
pozemk=. 

Stavební ú/ad se p/i svém posuzování žádosti dále zabýval ustanovením § 86 odst. 2 stavebního zákona, 
kdy k žádosti žadatel p/ipojí "doklady prokazující jeho vlastnické právo nebo doklad o právu založeném 
smlouvou provést stavbu nebo opat/ení k pozemk=m nebo stavbám; tyto doklady se p/ipojují, nelze-li 
tato práva ov0/it v katastru nemovitostí". Stavební ú/ad po ov0/ení v katastru nemovitostí zjistil, že 
žadatel není vlastníkem n0kterých pozemk= dot<ených stavebním zám0rem. Žadatel spolu se žádostí 
v souladu s ustanovením § 86 odst. 2 stavebního zákona p/edložil souhlas vlastník= t0chto pozemk= podle 
§ 184a stavebního zákona. 

Stavební ú/ad v územním /ízení dle ustanovení § 90 stavebního zákona posuzuje, zda je zám0r žadatele 
v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provád0cích právních p/edpis=, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území, s požadavky na ve/ejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti 
a zp=sobu napojení nebo k podmínkám dot<ených ochranných a bezpe<nostních pásem, s požadavky 
zvláštních právních p/edpis= a se závaznými stanovisky, pop/ípad0 s rozhodnutími dot<ených orgán= 
podle zvláštních právních p/edpis= nebo tohoto zákona, pop/ípad0 s výsledkem /ešení rozpor=.  

Stavební ú/ad v provedeném územním /ízení p/ezkoumal p/edloženou žádost, projednal ji s ú<astníky /ízení a dot<enými orgány a posoudil, zda je stavební zám0r v souladu s požadavky stavebního zákona a 
jeho provád0cích právních p/edpis=, s požadavky na ve/ejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k 
možnosti a zp=sobu napojení nebo k podmínkám dot<ených ochranných a bezpe<nostních pásem, 
s požadavky zvláštních právních p/edpis= a se závaznými stanovisky, pop/ípad0 s rozhodnutími 
dot<ených orgán= podle zvláštních právních p/edpis= (p/edpis=, které stanoví podmínky hygienické, 
protipožární a technických za/ízení, dopravní, ochrany p/írody, pé<e o kulturní památky, ochrany 
zem0d0lského p=dního fondu, lesního p=dního fondu apod.) nebo tohoto zákona, pop/ípad0 s výsledkem /ešení rozpor=. 

Stavební ú/ad v územním /ízení posoudil žádost i z hledisek pé<e o životní prost/edí a pot/eb 
požadovaného opat/ení v území a jeho d=sledk=, posoudil, zda vyhovuje obecn0 technickým požadavk=m 
na využívání území, pop/ípad0 p/edpis=m, které stanoví podmínky hygienické, protipožární a 
technických za/ízení, dopravní, ochrany p/írody, pé<e o kulturní památky, ochrany zem0d0lského 
p=dního fondu, lesního p=dního fondu apod. 

Umíst0ní stavby a její p/ezkoumání z hlediska svých zájm= chrán0ných dle zvláštních p/edpis= bylo 
provedeno dot<enými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádná z nich nejsou ve 
vzájemném rozporu. Je tedy zajišt0n soulad t0chto stanovisek, ale i žádost o vydání územního rozhodnutí 
tato stanoviska respektuje. 
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Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho provád0cích právních p/edpis=: 

Podle ustanovení § 76 stavebního zákona lze umisBovat stavby nebo za/ízení, provád0t jejich zm0ny, 
m0nit jejich vliv na využití území, m0nit využití území a chránit d=ležité zájmy v území jen na základ0 
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu. 

V souladu s ustanovením § 76 odst. 2 stavebního zákona každý, kdo navrhuje vydání územního 
rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavk= uvedených v ustanovení § 90 a být 
šetrný k zájm=m vlastník= sousedních pozemk= a staveb, za tímto ú<elem si m=že vyžádat územn0 
plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního 
souhlasu známy. Šetrnost k sousedství nespo<ívá jen v dodržování právních a technických p/edpis= nebo 
technických norem p/i p/íprav0 a provád0ní stavby, ale také ve slušném, seriózním jednání stavebníka 
v=<i soused=m. Lze ho také chápat jako morální jednání, které bere v úvahu i pot/eby a zájmy druhých 
osob, nikoli pouze stavebníka, ale v tomto p/ípad0 je právem vynutitelné. Stavební zákon zde vyjád/il 
zásady, z nichž vychází spíše soukromé právo - nikomu neškodit (neminem laedere), zdržet se jednání, 
které by nad míru p/im0/enou pom0r=m obt0žovalo jiného. Napln0ní obsahu pojmu šetrnost k sousedství 
je proto t/eba hledat v každém jednotlivém p/ípad0. Nap/íklad již p/i p/íprav0 stavby je nutné brát v 
úvahu komplikace, které mohou vzniknout vlastník=m a jiným uživatel=m sousedních pozemk= a staveb 
v d=sledku záboru chodník= nebo jiných pozemních komunikací, tím, že jim m=že být omezen p/ístup do 
obchod=, škol, na zastávky MHD, nebo vstupy do vlastních staveb <i na pozemky. Stavebník by m0l p/i 
navrhování stavby zvažovat nejen výhodnost /ešení ze svého hlediska, ale také nevýhody a problémy, 
které vzniknou soused=m a nestav0t na jejich úkor. Touto šetrností k sousedství je myšleno i zachování 
architektonického a urbanistického charakteru prost/edí, tedy ochrana hodnot stávající zástavby. Princip 
šetrnosti k sousedství je zmín0n i v ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona, kde se uvádí, že 
stavebník je povinen dbát na /ádnou p/ípravu a provád0ní stavby; p/itom musí mít na z/eteli zejména 
ochranu života a zdraví osob nebo zví/at, ochranu životního prost/edí a majetku, i šetrnost k sousedství. 
Dle názoru stavebního ú/adu tato ustanovení stavebního zákona navržený zám0r respektuje.  

 

Podle ustanovení § 1 vyhlášky <. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve zn0ní 
pozd0jších p/edpis=, tato vyhláška stanoví mimo jiné obecné požadavky pro umisBování staveb na 
pozemcích, ustanovení <ástí t/etí a <tvrté této vyhlášky se použije p/i vymezování pozemk= a umisBování 
staveb. 

Podle ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky <. 501/2006 Sb. je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s 
ohledem na souvislosti a charakter území obecným požadavkem takové vymezování pozemk=, 
stanovování podmínek jejich využívání a umisBování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prost/edí a 
hodnotu území. Stavební ú/ad navržený zám0r posoudil v souladu s cíli a úkoly územního plánování a 
dosp0l k záv0ru, že zám0r je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 
stavebního zákona a že umíst0ním navrhovaného zám0ru nedojde ke zhoršení kvality prost/edí a hodnot 
území. 

Podle ustanovení § 20 odst. 3 vyhlášky <. 501/2006 Sb. se pozemek vždy vymezuje tak, aby svými 
vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspo/ádáním, umožDoval využití pro 
navrhovaný ú<el a byl dopravn0 napojen na ve/ejn0 p/ístupnou pozemní komunikaci. V daném p/ípad0 
navržený zám0r tento požadavek splDuje, dopravní napojení je navrženo z t/ídy Palackého, ze silnice 
I. t/ídy, a z místní komunikace na pozemku parc. <. 3000/14 v katastrálním území Pardubice.  

Podle ustanovení § 20 odst. 4 vyhlášky <. 501/2006 Sb. se stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby 
svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspo/ádáním, umožDoval využití 
pro navrhovaný ú<el a byl dopravn0 napojen na ve/ejn0 p/ístupnou pozemní komunikaci. Stavební 
pozemek tento požadavek splDuje, umíst0ním stavby na pozemcích budou napln0ny i požadavky na 
vzájemné odstupy staveb. 

Podle ustanovení § 20 odst. 5 vyhlášky <. 501/2006 Sb. se stavební pozemek se vždy vymezuje tak, aby 
na n0m bylo vy/ešeno umíst0ní odstavných a parkovacích stání pro ú<el využití pozemku a užívání staveb 
na n0m umíst0ných v rozsahu požadavk= p/íslušné <eské technické normy pro navrhování místních 
komunikací, nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních p/edpis=, které na pozemku 
vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na n0m umíst0ných, vsakování nebo odvád0ní srážkových 
vod ze zastav0ných ploch nebo zpevn0ných ploch. Parkování je /ešeno na zpevn0ných plochách, 
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nakládání s odpady a odpadními vodami bude /ešeno v souladu se zákonem, dešBové vody budou 
regulovan0 vypoušt0ny do jednotné kanalizace. 

Podle ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky <. 501/2006 Sb. se stavby podle druhu a pot/eby umisBují tak, aby 
bylo umožn0no jejich napojení na sít0 technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich 
umíst0ní na pozemku umožDovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení p/ístup požární 
techniky a provedení jejího zásahu. P/ipojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, 
provedením a zp=sobem p/ipojení vyhovovat požadavk=m bezpe<ného užívání staveb a bezpe<ného 
plynulého provozu na p/ilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí 
p/ipojení splDovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a p/ístup požární techniky. Zám0r byl 
odsouhlasen jednotlivými vlastníky a správci ve/ejné infrastruktury, byl odsouhlasen dot<eným orgánem 
na úseku požární ochrany i p/íslušným silni<ním správním ú/adem. 

Podle ustanovení § 23 odst. 2 vyhlášky <. 501/2006 Sb. se stavby umisBují tak, aby stavba ani její <ást 
nep/esahovala na sousední pozemek. Umíst0ním stavby nebo zm0nou stavby na hranici pozemku nebo 
v její bezprost/ední blízkosti nesmí být znemožn0na zástavba sousedního pozemku. Navržený zám0r tento 
požadavek splDuje.  

Porovnáním navrhovaného umíst0ní stavby s uvedenými ustanoveními § 23 vyhlášky <. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, dosp0l stavební ú/ad k záv0ru, 
že stavba svým umíst0ním splDuje uvedené požadavky. Umíst0ní je navrženo v dostate<né vzdálenosti od 
sousedních pozemk=, p/ipojení na stávající dopravní infrastrukturu bylo odsouhlaseno p/íslušným 
silni<ním správním ú/adem. K nezbytnému posouzení souladu zám0ru s požadavky stavebního zákona a 
souvisejících p/edpis= byla žádost doložena jednotlivými posudky a stanovisky. 

Podle ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky <. 501/2006 Sb. se rozvodná energetická vedení a vedení 
elektronických komunikací v zastav0ném území obcí umisBují pod zem. Navržený zám0r tento požadavek 
splDuje. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 vyhlášky <. 501/2006 Sb. vzájemné odstupy staveb musí splDovat 
požadavky urbanistické, architektonické, životního prost/edí, hygienické, veterinární, ochrany 
povrchových a podzemních vod, státní památkové pé<e, požární ochrany, bezpe<nosti, civilní ochrany, 
prevence závažných havárií, požadavky na denní osv0tlení a oslun0ní a na zachování kvality prost/edí. 
Odstupy musí dále umožDovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická <i jiná 
vybavení a <innosti, nap/íklad technickou infrastrukturu. Zám0r byl odsouhlasen jednotlivými vlastníky a 
správci ve/ejné infrastruktury, byl odsouhlasen dot<eným orgánem na úseku požární ochrany i p/íslušným 
silni<ním správním ú/adem. 

P/i posuzování, zda stavba vyhovuje technickým požadavk=m na stavby, stanoveným vyhláškou <. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, stavební ú/ad 
nejd/ív zjistil, že podle ustanovení § 1 tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží 
do p=sobnosti obecných stavebních ú/ad=, kterým je i Magistrát m0sta Pardubic, jak je uvedeno v úvodní <ásti tohoto od=vodn0ní. Stavební ú/ad posuzoval p/edloženou žádost z hlediska pom0r= v území, a to 
zejména ve vazb0 na spln0ní technických požadavk= na stavby stanovených vyhláškou <. 268/2009 Sb. 
v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro územní rozhodnutí. Technická, konstruk<ní, materiálová a 
dispozi<ní /ešení jednotlivých stavebních objekt= budou v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou <. 268/2009 Sb. up/esn0na v dokumentaci pro stavební povolení. Navržený zám0r splDuje požadavky 
dané touto vyhláškou - ustanovení § 5 odst. 2 (odstavná a parkovací stání se /eší jako sou<ást stavby, 
nebo jako provozn0 neodd0litelná <ást stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými 
hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opat/ení), § 6 (p/ipojení 
staveb na sít0 technického vybavení) a další.  

Stavební ú/ad posuzoval navržený zám0r i ve vazb0 na p/esah požárn0 nebezpe<ného prostoru. V § 11 
vyhlášky <. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, je pro stanovení požárn0 
nebezpe<ného prostoru odkaz na <eské technické normy .SN 73 0802 Požární bezpe<nost staveb, kde 
v <l. 10.2.1 poslední odstavec uvádí: "požárn0 nebezpe<ný prostor nemá zasahovat p/es hranici 
stavebního pozemku krom0 ve/ejného prostranství" (nap/. ulice, nám0stí, park, vodní plocha). 
Z p/edloženého požárn0 bezpe<nostního /ešení vyplývá, že navržené umíst0ní stavby splDuje normativní 
požadavky požární bezpe<nosti staveb nutné pro umíst0ní stavby. K p/edloženému zám0ru bylo vydáno 
kladné závazné stanovisko Hasi<ského záchranného sboru Pardubického kraje. 
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Z posouzení všech p/edložených podklad= (žádost v<etn0 dokumentace, schválený územní plán m0sta 
Pardubic, ohledání na míst0 samém, stanoviska dot<ených orgán=) stavební ú/ad dosp0l k záv0ru, že 
kvalita prost/edí stávající zástavby nebude navrhovanou stavbou narušena. 

Projednávaný zámOr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho provádOcích právních pPedpisQ. 

 

Soulad s požadavky na ve/ejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba bude napojena na stávající ve/ejnou dopravní infrastrukturu. Nevyžaduje nové nároky. Zám0r 
respektuje ochranná pásma ve/ejné dopravní a technické infrastruktury, byl odsouhlasen jednotlivými 
vlastníky a správci ve/ejné infrastruktury, byl odsouhlasen p/íslušným silni<ním správním ú/adem. 

Projednávaný zámOr je v souladu s požadavky na vePejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

 

Soulad s požadavky zvláštních právních p/edpis= a se stanovisky dot<ených orgán= podle zvláštních 
právních p/edpis=, pop/ípad0 s výsledkem /ešení rozpor= a s ochranou práv a právem chrán0ných zájm= 
ú<astník= /ízení: 

K navrhovanému zám0ru byla vydána závazná stanoviska a vyjád/ení dot<ených orgán= chránících zájmy 
na úseku ochrany životního prost/edí, požární ochrany, ochrany ve/ejného zdraví, ochrany ovzduší a d. 
Stanoviska jsou ve všech p/ípadech kladná, p/ípadné podmínky z hlediska umíst0ní stavby jsou obsaženy 
ve výrokové <ásti. Žádný z dot<ených orgán= nepožádal p/edem o prodloužení lh=ty pro uplatn0ní 
stanovisek. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjišt0ny a tím pádem stavebním ú/adem ani /ešeny. Ú<astník=m /ízení byla dána možnost vyjád/it se k podklad=m rozhodnutí a vyjád/it své námitky 
a p/ipomínky. 

Ochranná pásma zvlášt0 chrán0ných území p/írody dle ustanovení § 37 zákona <. 114/1992 Sb., o 
ochran0 p/írody a krajiny, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=, nejsou umíst0ním zám0ru dot<ena, zám0r se 
nenachází v ochranném pásmu lesních porost=. 

Zám0r se nenachází v p/ímém územním kontaktu s obecn0 chrán0nými p/írodními prvky charakteru 
VKP. Zájmové území není registrovaným VKP (významný krajinný prvek) podle ustanovení § 6 zákona <. 114/1992 Sb., ani s žádným takovým prvkem není v kontaktu. Podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) 
zákona <. 114/1992 Sb. významný krajinný prvek (VKP) jako ekologicky, geomorfologicky nebo 
esteticky hodnotná <ást krajiny utvá/í její typický vzhled nebo p/ispívá k udržení její stability. 
Významnými krajinnými prvky jsou lesy, rašeliništ0, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Dále jsou 
jimi jiné <ásti krajiny, které zaregistruje podle ustanovení § 6 orgán ochrany p/írody jako významný 
krajinný prvek, zejména mok/ady, remízy, meze, stepní trávníky, trvalé travní porosty, nalezišt0 nerost= a 
zkamen0lin, um0lé <i p/irozené skalní útvary, výchozy a odkryvy. V míst0 stavby se takové VKP 
nenacházejí a ani není žádný registrovaný VKP. 

Územní systém ekologické stability (ÚSES) je definován v ustanovení § 3 písm. a) zákona <. 114/1992 
Sb. jako vzájemn0 propojený soubor p/irozených i pozm0n0ných, avšak p/írod0 blízkých ekosystém=, 
které udržují p/írodní rovnováhu. Rozlišuje se místní, regionální a nadregionální systém ekologické 
stability. Zám0r respektuje územní systém ekologické stability krajiny, místo zám0ru nepostihuje p/ímo 
žádný prvek nadregionálního ani lokálního ÚSES, stávající ani navržená biocentra <i biokoridory do 
zájmového území nezasahují a jsou situovány v takových vzdálenostech, kde nemohou být stavbou 
ovlivn0ny. 

V blízkosti zájmové lokality se nenacházejí žádné p/írodní památky. 

V zájmovém území se nenacházejí lesní plochy, plochy luk a pastvin, stálých kultur ani um0lého povrchu, 
na území se nenachází zavlažovaná orná p=da a zem0d0lské oblasti s p/irozenou vegetací. 

Krajský ú/ad Pardubického kraje, odbor životního prost/edí a zem0d0lství ve svém stanovisku <.j. KrÚ 
75268/2019/OŽPZ/JI (sp.zn. SpKrÚ 75267/2019/ OŽPZ/2) ze dne 11.10.2019 sd0lil, že zám0r nebude 
posuzován podle zákona <. 100/2001 Sb., o posuzování vliv= na životní prost/edí a o zm0n0 n0kterých 
souvisejících zákon=, ve zn0ní pozd0jších p/edpis=. 

Krajský ú/ad Pardubického kraje, odbor životního prost/edí a zem0d0lství, ve svém stanovisku ze dne 
15.10.2019 vydaným pod <.j. 75199/2019/OŽPZ/Pe stanovil, že zám0r nem=že mít samostatn0 nebo ve 
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spojení s jinými zám0ry nebo koncepcemi významný vliv na p/edm0ty ochrany ani celistvost žádné 
evropsky významné lokality ani žádné pta<í oblasti.  

Stavba není navržena v záplavovém území. 

Stavba se dotýká nemovité kulturní památky zapsané v Úst/edním seznamu kulturních památek .R (dále 
jen ÚSKP .R) pod rejst/ík. <. 47810/6-4875, objektu železni<ní stanice Pardubice <.p. 217 na nám0stí 
Jana Pernera v Pardubicích, <ást obce Zelené P/edm0stí. Orgán státní památkové pé<e vydal k zám0ru 
souhlasné závazné stanovisko s podmínkami, které byly zapracovány do výrokové <ásti II. 

Stavba není navržena v ochranném pásmu vodních zdroj= nebo lé<ivých pramen=, ani v oblasti ohrožené 
sesuvy p=dy, nebo v poddolovaném území. 

Stavba nebude mít negativní vliv na životní prost/edí, nebude výrobního charakteru, provoz spjatý 
s navrženou stavbou nebude p/edstavovat nadlimitní zát0ž. Umíst0ním stavby nedojde ke zne<išBování 
ovzduší.  

Stavbou nedojde k záboru zem0d0lského p=dního fondu. 

Projednávaný zámOr je v souladu s požadavky zvláštních právních pPedpisQ. 

 

Stavební ú/ad dosp0l k názoru, že zám0r žadatele je v souladu se všemi požadavky uvedenými v 
ustanovení § 90 stavebního zákona, že zám0rem nebudou ohroženy sousední pozemky a stavby a že 
umíst0ním a realizací zám0ru nemohou být ohroženy zájmy chrán0né stavebním zákonem nebo 
zvláštními právními p/edpisy, že žádosti lze vyhov0t.  

 

Žádost byla doložena (i v pr=b0hu územního /ízení) t0mito závaznými stanovisky, stanovisky, 
rozhodnutími, souhrnnými vyjád/eními, vyjád/eními a souhlasy: 

- souhlasy vlastník= pozemk= dot<ených stavbou, které nejsou ve vlastnictví žadatele   
- smlouva o budoucí smlouv0 o z/ízení v0cného b/emene  <. 8800092685/1/BVB ze dne 14.5.2019 
- smlouva o zajišt0ní p/eložky plynárenského za/ízení <. 4000223069 ze dne 17.4.2019 
- závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích ze 

dne 9.4.2019 <.j. KHSPA 4908/2019/HOK-Pce  
- stanovisko Hasi<ského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 17.5.2019 <.j. HSPA-20-

251/2019-Sh 
- spole<né vyjád/ení Magistrátu m0sta Pardubic, odboru životního prost/edí ze dne 27.3.2029 <.j. 

MmP/29023/2019/Me 
- závazné stanovisko Magistrátu m0sta Pardubic, odboru životního prost/edí, odd0lení odpad= a 

ovzduší, ze dne 20.3.2019 <.j. OŽP/29014/19/LO 
- závazné stanovisko Magistrátu m0sta Pardubic, odboru hlavního architekta ze dne 17.4.2019 <.j. 

MmP 40950/2019, sp.zn. OHA/29011/2019/Rh 
- sd0lení Magistrátu m0sta Pardubic, odboru hlavního architekta ze dne 3.1.2020 <.j. MmP 

1016/2020, sp.zn. OHA/127350/2019/Rh 
- závazné stanovisko Magistrátu m0sta Pardubic, odboru dopravy, odd0lení speciálního stavebního 

ú/adu a dopravy, ze dne 15.4.2019 <.j. MmP 29002/2017 OD a ze dne 12.12.2019 <.j. MmP 
129194/2019 OD 

- stanovisko Magistrátu m0sta Pardubic, odboru správních agend, úseku památkové pé<e ze dne 
30.9.2019 <.j. MmP 99632/2019 a ze dne 17.2.2020 <.j. MmP 6291/2020, sp.zn. SZ_MMP 
6291/2020 

- stanovisko Ú/adu M0stského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prost/edí ze dne 
16.4.2019 <.j. ÚMOI/1516/2019/ODŽ/Peš-2  

- závazné stanovisko Ú/adu M0stského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prost/edí 
ze dne 19.2.2020 <.j. ÚMOI/423/2020/ODŽ/Peš-2  

- stanovisko Policie .R, Krajského /editelství Policie Pardubického kraje, odboru služby dopravní 
policie, ze dne 27.5.2019 <.j. KRPE-23137-1/.J-2019-1700DP a ze dne 29.2.2016 <.j. KRPE-
96070-2/.J-2015-1700DP  



A.j. MmP  30774/2020 str. 36 

 
 

- vyjád/ení Krajského /editelství Policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice - 
dopravního inspektorátu ze dne 10.4.2019 <.j. KRPE-23820-1/.J-2019-170606 a ze dne 
19.3.2019 <.j. KRPE-18834-2/.J-2019-170606  

- vyjád/ení a souhlas správce komunikace I. t/ídy a správce pozemk= dot<ených stavbou Ieditelství silnic a dálnic .R, Správa Pardubice ze dne 14.6.2019 <.j. 0003691/38200/3/.ž/2019, 
ze dne 23.9.2019 <.j. 005635/38200/3/.ž/2019     

- vyjád/ení spol. Dopravní podnik m0sta Pardubic a.s. ze dne 18.3.2019 zn. Lp/19/232e 
- stanovisko Krajského ú/adu Pardubického kraje, odboru dopravy a silni<ního hospodá/ství, 

odd0lení silni<ního hospodá/ství a dopravní obslužnosti, ze dne 26.3.2019 <.j. KrÚ 23152/2019 
- rozhodnutí - povolení z/ízení 2 sjezd= - Krajského ú/adu Pardubického kraje, odboru dopravy a 

silni<ního hospodá/ství, odd0lení silni<ního hospodá/ství a dopravní obslužnosti, ze dne 
21.6.2019 <.j. ODSH-48634/2019-Sa, sp.zn. KrÚ 44931/2019 

- vyjád/ení podle § 23 odst. 3 zákona <. 100/2001 Sb. Krajského ú/adu Pardubického kraje, odboru 
životního prost/edí a zem0d0lství, odd0lení integrované prevence, ze dne 11.10.2019 <.j. KrÚ 
75268/2019/OŽPZ/JI (sp.zn. SpKrÚ 75267/2019/ OŽPZ/2)  

- stanovisko Krajského ú/adu Pardubického kraje, odboru životního prost/edí a zem0d0lství ze dne 
15.10.2019 <.j. 75199/2019/OŽPZ/Pe 

- souhrnné stanovisko Správy železni<ní dopravní cesty, s.o., oblastního /editelství Hradec 
Králové, ze dne 15.1.2019 zn. 819/2019 SŽDC-OI HKR-NT, ze dne 20.4.2019 zn. 13942/2019 -
SŽDC-OI HKR-NT, ze dne 19.6.2019 zn. 21927/2019-SŽDC-OI HKR-NT 

- vyjád/ení spol. .D Telematika, a.s., ze dne 10.1.2019 zn. 1201900480 k p/edprojektové p/íprav0 
- souhrnné stanovisko spol. .D Telematika, a.s., úsek servis infrastruktury, ze dne 11.4.2019 zn. 

03464/2019-0 
- souhrnné stanovisko spol. .D Telematika, a.s., servis kabelových sítí Pardubice, ze dne 

16.4.2019 zn. 03632/2019-O 
- souhrnné stanovisko spol. .eské dráhy, a.s., Regionální správa majetku Hradec Králové, ze dne 

3.9.2019 <.j. 612/2019 
- vyjád/ení Drážního ú/adu, územního odboru Praha, ze dne 18.4.2019 zn. MP-SOP0827/19-2/Bn, 

DUCR-20776/19/Bn 
- vyjád/ení M0stského obvodu Pardubice I ze dne 23.4.2019 <.j. UMOl/1469/2019/KU/SEKR/Mt 
- vyjád/ení spol. .EZ Distribuce, a.s. ze dne 26.6.2019 zn. 0101135382 k existenci sítí a ze dne 

9.4.2019 zn. 1103315954 k dokumentaci  
- souhlas s umíst0ním stavby a s provád0ním <inností v ochranném pásmu elektrického za/ízení, 

vydaný spole<ností .EZ Distribuce, a.s. dne 9.4.2019 zn. 1103315806 
- vyjád/ení spol. GridServices, s.r.o. ze dne 11.1.2019 zn. 5001851123 k p/edprojektové p/íprav0, 

ze dne 26.3.2019 zn. 5001897681 k p/eložce  NTL plynovodu, ze dne 17.1.2020 zn. 5002068081 
k dokumentaci plynárenského za/ízení a ze dne 11.2.2020 zn. 5002076484  

- vyjád/ení spol. Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 9.1.2019 zn. Jo/2019/sít0/900 a ze 
dne 31.1.2019 zn. Šl/19/v,k/141 k existenci sítí a ze dne 13.6.2019 zn. Ja/19/v,k/790  

- vyjád/ení spol. .eská telekomunika<ní infrastruktura a.s. ze dne 10.1.2019 s <.j. 508316/19 a ze 
dne 9.4.2019 s <.j. 593672/19 

- vyjád/ení spol. Služby m0sta Pardubic a.s. ze dne 14.1.2019 zn. 19013/IO ze dne 14.6.2019 zn. 
19286/IO  

- vyjád/ení k optické síti Mm Pardubic ze dne 19.2.2019 
- vyjád/ení spol. .eské Radiokomunikace a.s. ze dne 26.9.2019 zn. UPTS/OS/228881/2019 a ze dne 

7.10.2019 
- vyjád/ení spol. EDERA Group a.s. ze dne 16.1.2019 zn. 011/160119/PC, ze dne 22.3.2019 zn. 

126/220319/PC, ze dne 12.4.2019 zn. 144/120419/PC a ze dne 14.5.2019 zn. 141/140519/PC 
- vyjád/ení spol. Elektrárny Opatovice, a.s., ze dne 2.5.2019 zn. RR777228310 CZ 
- závazné stanovisko Ministerstva obrany .R, Sekce nakládání s majetkem, odboru ochrany 

územních zájm= a /ízení program= nemovité infrastruktury, ze dne 21.2.2019 sp. zn. 2019/75952-
1150-OÚZ-PCE 

- vyjád/ení spol. T-Mobile Czech Republic, a.s. ze dne 10.1.2019 zn. E01165/19 
- vyjád/ení spol. Vodafone Czech Republic, a.s. ze dne 10.1.2019 zn. 190110-0827105499 
- vyjád/ení spol. Fastport, a.s. ze dne 15.3.2019 zn. 2019061 
- vyjád/ení k navrhovanému /ešení likvidace srážkových vod z komunikací a zpevn0ných ploch, 

vypracované Ing. Petrem .ihákem 
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- zápisy z jednání v pr=b0hu vyhotovení dokumentace zám0ru  
- zoologické posouzení, vypracované RNDr. Vladimírem Lemberkem 
- dendrologický pr=zkum, vypracovaný Ing. Renatou Mlejnkovou 
- bezpe<nostní audit vypracovaný Ing. Leošem Jelínkem v 07/2019 
- hluková studie vypracovaná Ing. ZbyDkem Neudertem v 02/2020 

 

Stavební ú/ad vychází pouze z podklad= ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dot<ených 
orgán=, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními p/edpisy, podle kterých tyto 
orgány hájí ve/ejné zájmy. 

Stavební ú/ad zajistil vzájemný soulad p/edložených závazných stanovisek dot<ených orgán= 
vyžadovaných zvláštními p/edpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Základní zásady <innosti správních orgán= stanoví ve svých ustanoveních hlava II. <ásti I. správního /ádu, 
konkrétn0 ustanovení § 2 - § 8. Povinnost postupovat v souladu se zákony a ostatními právními p/edpisy 
ukládá stavebnímu ú/adu zásada legality zakotvená v ustanovení § 2 odst. 1 správního /ádu, z níž dále 
vychází zásada materiální pravdy zakotvená v ustanovení § 3 téže právní normy, která stanoví povinnost 
správního orgánu zvolit takový postup, p/i kterém bude zjišt0n stav v0ci, o n0mž nejsou d=vodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými 
v ustanovení § 2 správního /ádu. 

V pr=b0hu územního /ízení proto postupoval stavební ú/ad v souladu se zákonem a ostatními právními 
p/edpisy, které jsou sou<ástí právního /ádu; uplatDoval svoji pravomoc pouze k t0m ú<el=m, k nimž mu 
byla zákonem nebo na základ0 zákona sv0/ena. Správní orgán šet/í práva nabytá v dobré ví/e, jakož i 
oprávn0né zájmy osob, jejichž se <innost správního orgánu v jednotlivém p/ípad0 dotýká a m=že 
zasahovat do t0chto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán 
dbal, aby p/ijaté /ešení bylo v souladu s ve/ejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného p/ípadu, 
jakožto i na to, aby p/i rozhodování skutkov0 shodných nebo podobných p/ípad= nevznikaly ned=vodné 
rozdíly. 

Rozsah a zp=sob zjišBování podklad= pro rozhodnutí stavební ú/ad ur<oval v souladu s ustanovením § 50 
správního /ádu a s ustanovením § 86 stavebního zákona. Rozhodnutí stavebního ú/adu vychází ze 
spolehliv0 zjišt0ného stavu v0ci.  

Stavební ú/ad se také /ídil Listinou základních práv a svobod, která je sou<ástí ústavního po/ádku .eské 
republiky, zejména ustanovením <l. 4, odst. 1 (povinnosti mohou být ukládány toliko na základ0 zákona a 
v jeho mezích a jen p/i zachování základních práv a svobod) a <l. 11 odst. 3 (vlastnictví zavazuje, nesmí 
být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chrán0nými obecnými zájmy; jeho výkon 
nesmí poškozovat lidské zdraví, p/írodu a životní prost/edí nad míru stanovenou zákonem). 

Stavební ú/ad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních p/edpis= ve 
výroku uvedených. 

 

 

Ú<astníci /ízení - další dot<ené osoby: 

M0stský obvod Pardubice I, Generální /editelství cel, Pavel Tla<voda, Ing. Alexandr Krej<í/, Ing. 
Jana Krej<í/ová, .eská telekomunika<ní infrastruktura a.s., .EZ Distribuce, a. s., GridServices, 
s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Služby m0sta Pardubic a.s., Dopravní podnik m0sta 
Pardubic a.s., Elektrárny Opatovice, a.s., EDERA Group a.s., Fastport a.s., .eské Radiokomunikace 
a.s., Ivana Vojtíšková, TULIPÁN reklama a propagace s.r.o. 
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Vypo/ádání s návrhy a námitkami ú<astník=: 

- Stavební ú/ad obdržel dne 5.2.2020 pod <.j. MmP 14074/2020 námitku, kterou podala spole<nost 
TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., se sídlem Pardubice, Zelené P/edm0stí, Hronovická <.p. 498, 
v tomto zn0ní: 

Spole<nost TULIPÁN reklama a propagace s.r.o., I. 25948504, se sídlem Pardubice, Zelené 
P/edm0stí, Hronovická <.p. 498, jako ú<astník p/edm0tného územního /ízení z titulu vlastnictví 
stavby pro reklamu umíst0né na pronajatém pozemku parc. <. 1778/52 a 1778/23 v k.ú. Pardubice, 
namítá, že stavba terminálu B nelze umístit na pozemek, na kterém stojí jiná stavba, tj. stavba pro 
reklamu ve vlastnictví naší spole<nosti. Za dané situace je jist0 na míst0 žádost o umíst0ní stavby 
terminálu B bez dalšího zamítnout, jak to vyplývá z rozsudku Krajského soudu v Hradci králové, 
pobo<ka v Pardubicích <.j. 52A 12/2014-49, ze dne 29.9.2014. 

Stavební úPad zkoumal, zda vznesená námitka splRuje zákonné náležitosti námitek dle § 89 odst. 3 a 4 

stavebního zákona. Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona úCastník Pízení ve svých námitkách uvede 

skuteCnosti, které zakládají jeho postavení jako úCastníka Pízení, a dQvody podání námitek; k námitkám, 

které nesplRují uvedené požadavky, se nepPihlíží. Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona osoba, která je 

úCastníkem Pízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), mQže uplatRovat námitky proti projednávanému 

zámOru v rozsahu, jakým je její právo pPímo dotCeno, a osoba, která je úCastníkem podle § 85 odst. 2 

písm. c), mQže v územním Pízení uplatRovat námitky, pokud je projednávaným zámOrem dotCen vePejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního pPedpisu zabývá. V daném pPípadO výše uvedenou 

námitku vznesl úCastník územního Pízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, vztahuje se tedy na 

nOj uvedené omezení možného rozsahu podaných námitek. Mohl tedy uplatRovat námitky proti 

projednávanému zámOru v rozsahu, jakým je jeho právo pPímo dotCeno.  

O uplatnOné námitce mezi úCastníkem Pízení a žadatelem nedošlo k dohodO, proto stavební úPad v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 6 stavebního zákona tuto námitku posoudil na základO obecných požadavkQ na 

výstavbu, obecných požadavkQ na využití území, závazných stanovisek dotCených orgánQ a technických 

norem. 

PPedmOtná stavba pro reklamu je stavba s reklamními panely o rozmOrech cca 9 m x 4 m umístOnými ve 

tvaru písmene V na ocelový koš v úhlu rozevPení 30°; tento koš je upevnOn na ocelový sloup o výšce cca 

9  m, který je pevnO spojený s betonovým blokem. Spodní hrana je cca ve výšce 4,50 m. Ocelový sloup 

brání výhledu pPi zastavení pPed pPechodem, pPi zastavení pPed silnicí už rozhledu nebrání. InformaCní 

panel výhledu pPi výjezdu na tPídu Palackého již nebrání. Tuto stavbu lze na stávajícím místO ponechat, 

popPípadO ji posunout východním smOrem na pozemku parc. C. 1778/23 v k.ú. Pardubice. 

Stavební úPad považuje námitku jako neopodstatnOnou. 

 

- Stavební ú/ad obdržel dne 10.2.2020 pod <.j. MmP 15577/2020 námitku, kterou podal Pavel 
Tla<voda, bytem Chomutov, Jiráskova <.p. 4191, zastoupený Mgr. Bc. Michaelem Kisem, 
advokátem, se sídlem Chomutov, Kostnická 2916/16, v tomto zn0ní: 

S vydáním územního rozhodnutí o umíst0ní stavby, specifikovaným v oznámení ú<astník /ízení 
zásadn0 nesouhlasí. V p/ípad0, že bude stavebnímu zám0ru vyhov0no, pozemky ú<astníka /ízení, 
konkrétn0 pozemky p.<. 1778/62, 9578, 1776/3, 2798/26, vše v k.ú. Pardubice, tím budou zna<n0 
znehodnoceny.  

Stavební úPad zkoumal, zda vznesená námitka splRuje zákonné náležitosti námitek dle § 89 odst. 3 a 4 

stavebního zákona. Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona úCastník Pízení ve svých námitkách uvede 

skuteCnosti, které zakládají jeho postavení jako úCastníka Pízení, a dQvody podání námitek; k námitkám, 

které nesplRují uvedené požadavky, se nepPihlíží. Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona osoba, která je 

úCastníkem Pízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), mQže uplatRovat námitky proti projednávanému 

zámOru v rozsahu, jakým je její právo pPímo dotCeno, a osoba, která je úCastníkem podle § 85 odst. 2 

písm. c), mQže v územním Pízení uplatRovat námitky, pokud je projednávaným zámOrem dotCen vePejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního pPedpisu zabývá. V daném pPípadO výše uvedenou 

námitku vznesl úCastník územního Pízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, vztahuje se tedy na 

nOj uvedené omezení možného rozsahu podaných námitek. Mohl tedy uplatRovat námitky proti 

projednávanému zámOru v rozsahu, jakým je jeho právo pPímo dotCeno.  
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O uplatnOné námitce mezi úCastníkem Pízení a žadatelem nedošlo k dohodO, proto stavební úPad v souladu 

s ustanovením § 89 odst. 6 stavebního zákona tuto námitku posoudil na základO obecných požadavkQ na 

výstavbu, obecných požadavkQ na využití území, závazných stanovisek dotCených orgánQ a technických 

norem. 

Pozemky ve vlastnictví namítajícího jsou vzdáleny cca 35 m od stavebního objektu SO 106.1 PPíjezdová 

komunikace k nádraží 0,146951km. Mezi tímto stavebním objektem a pozemky ve vlastnictví namítajícího 

je umístOna vleCka, která je navržena ke zkrácení. Namítající svou námitku nijak nezdQvodnil, stavební 

úPad považuje námitku jako neopodstatnOnou, naopak je názoru, že realizací stavebního objektu SO 106.1 

budou pozemky ve vlastnictví namítajícího lépe pPístupné.     

 

- Stavební ú/ad obdržel dne 11.2.2020 pod <.j. MmP 17161/2020 námitku, kterou podala spole<nost 
Služby m0sta Pardubic a.s., se sídlem Pardubice, Bílé P/edm0stí, H=rka <.p. 1803, v tomto zn0ní:  

Podél komunikace Palackého budou pro trolejovou trakci a potažmo pro osazení svítidel ve/ejného 
osv0tlení použity klasické t/ístupDové stožáry, uvnit/ terminálu B budou použity stožáry stejného 
typu jako u Terminálu A p/ed nádražní budovou.  

Stavební úPad zkoumal, zda vznesená námitka splRuje zákonné náležitosti námitek dle § 89 odst. 3 a 4 

stavebního zákona. Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona úCastník Pízení ve svých námitkách uvede 

skuteCnosti, které zakládají jeho postavení jako úCastníka Pízení, a dQvody podání námitek; k námitkám, 

které nesplRují uvedené požadavky, se nepPihlíží. Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona osoba, která je 

úCastníkem Pízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), mQže uplatRovat námitky proti projednávanému 

zámOru v rozsahu, jakým je její právo pPímo dotCeno, a osoba, která je úCastníkem podle § 85 odst. 2 

písm. c), mQže v územním Pízení uplatRovat námitky, pokud je projednávaným zámOrem dotCen vePejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního pPedpisu zabývá. V daném pPípadO výše uvedenou 

námitku vznesl úCastník územního Pízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, vztahuje se tedy na 

nOj uvedené omezení možného rozsahu podaných námitek. Mohl tedy uplatRovat námitky proti 

projednávanému zámOru v rozsahu, jakým je jeho právo pPímo dotCeno.  

O uplatnOné námitce mezi úCastníkem Pízení a žadatelem došlo k dohodO, podané námitce je vyhovOno 

podmínkou ve výrokové Cásti II. tohoto rozhodnutí. 

 

- Stavební ú/ad obdržel dne 13.2.2020 pod <.j. MmP 17335/2020 námitku, kterou podali manželé Ing. 
Jana Krej<í/ová a Ing. Alexandr Krej<í/, oba bytem Pardubice, Zelené P/edm0stí, Sokolovská <.p. 
2353, v tomto zn0ní:  

Jménem vlastník= pozemk= st.p.<. 10018 a p.p.<. 1778/51 v k.ú. Pardubice dot<ených územním /ízením vyjad/ujeme vážné obavy, že umíst0ním p/edm0tné stavby Multimodální uzel ve/ejné 
dopravy - Terminál B m=že dojít ke zhoršení situace (hluk, exhalace, vibrace) p/i užívání 
nemovitostí v našem vlastnictví. Z tohoto d=vodu žádáme, aby stavební ú/ad dal jako jednu 
z podmínek v rámci dalšího /ízení dle stavebního zákona vypracování nezávislé hlukové studie. 

Stavební úPad zkoumal, zda vznesená námitka splRuje zákonné náležitosti námitek dle § 89 odst. 3 a 4 

stavebního zákona. Podle § 89 odst. 3 stavebního zákona úCastník Pízení ve svých námitkách uvede 

skuteCnosti, které zakládají jeho postavení jako úCastníka Pízení, a dQvody podání námitek; k námitkám, 

které nesplRují uvedené požadavky, se nepPihlíží. Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona osoba, která je 

úCastníkem Pízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) a d), mQže uplatRovat námitky proti projednávanému 

zámOru v rozsahu, jakým je její právo pPímo dotCeno, a osoba, která je úCastníkem podle § 85 odst. 2 

písm. c), mQže v územním Pízení uplatRovat námitky, pokud je projednávaným zámOrem dotCen vePejný 

zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního pPedpisu zabývá. V daném pPípadO výše uvedenou 

námitku vznesli úCastníci územního Pízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, vztahuje se tedy na 

nO uvedené omezení možného rozsahu podaných námitek. Mohli tedy uplatRovat námitky proti 

projednávanému zámOru v rozsahu, jakým je jejich právo pPímo dotCeno.  

O uplatnOné námitce mezi úCastníky Pízení a žadatelem došlo k dohodO, podané námitce je vyhovOno 

podmínkou ve výrokové Cásti II. tohoto rozhodnutí. Požadavek zpracování hlukové studie je souCasnO 
podmínka stanovená dotCeným správním úPadem podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 

zákona C. 258/2000 Sb., o ochranO vePejného zdraví a o zmOnO nOkterých souvisejících zákonQ, ve znOní 
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pozdOjších pPedpisQ, Krajské hygienické stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, v závazném 

stanovisku ze dne 9.4.2019 C.j. KHSPA 4908/2019/HOK-Pce. 

 

 

Vypo/ádání s vyjád/eními ú<astník= k podklad=m rozhodnutí: 

- Ú<astníci se k podklad=m rozhodnutí nevyjád/ili. 
 

 

Pou;ení ú;astníkJ: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního /ádu podat odvolání, a to do 
15 dn= ode dne jeho oznámení, ke Krajskému ú/adu Pardubického kraje, odboru majetkovému, 
stavebního /ádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Magistrátu m0sta Pardubic, stavebního 
ú/adu, u n0hož se odvolání podává. 

Lh=ta pro podání odvolání se po<ítá ode dne následujícího po doru<ení písemného vyhotovení 
rozhodnutí, nejpozd0ji však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoru<ené a uložené rozhodnutí 
p/ipraveno k vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p/edpisy 
nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo /ízení, jež mu p/edcházelo. 

Odvolání se podává v takovém po<tu stejnopis=, aby jeden stejnopis z=stal správnímu orgánu a aby každý 
ú<astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú<astník - odvolatel pot/ebný po<et stejnopis=, vyhotoví je na 
jeho náklady stavební ú/ad. 

Odvoláním lze napadnout výrokovou <ást rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti od=vodn0ní rozhodnutí je nep/ípustné. 

V<as podané a p/ípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního /ádu odkladný ú<inek. 

Odvolání se podává s pot/ebným po<tem stejnopis= tak, aby jeden stejnopis z=stal správnímu orgánu a 
aby každý ú<astník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li ú<astník pot/ebný po<et stejnopis=, vyhotoví je 
správní orgán na náklady ú<astníka. Odvolání jen proti od=vodn0ní rozhodnutí je nep/ípustné. 

Stavební ú/ad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doru<í žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opat/ený doložkou právní moci spolu s ov0/enou grafickou p/ílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opat/ený doložkou právní moci doru<í, jde-li o 
stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu ú/adu p/íslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umíst0ní 
stavby platí po dobu trvání stavby <i za/ízení, nedošlo-li z povahy v0ci k jejich konzumaci. 
 
 
   "otisk ú/edního razítka" 
 

Ing. Kate/ina Skladanová 
referent stavebního ú/adu 

  
 
 
 
Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona <. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevym0/uje. 
 
 

P@íloha: 

ov0/ená situace 
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