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K vyvěšení na úřední desku: 

- Statutární město Pardubice, odbor informačních technologií, Štrossova 44, 530 21 Pardubice - 

internetové stránky MmP 

- Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám, 530 21 Pardubice - elektronická úřední deska 

 

ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen "stavební zákon"), ve společném řízení ve smyslu ustanovení § 140 odst.1 zákona č.500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 

o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území 

(dále jen "společné územní rozhodnutí"), které dne 16.12.2020 podala 

REDSTONE  HOUSE s.r.o., IČO 07436394, tř. Svobody 956, 779 00  Olomouc 9, 

kterou zastupuje Ing. arch. Radovan Hluboček, nar. 3.12.1975, Jalovcová 237, 500 09  Hradec 

Králové 9  (dále jen „žadatel“) 

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

 

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

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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

Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé (fáze 2) 

na pozemcích st. 7194/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 10249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 1749/1 (ostatní plocha), 1749/6 (ostatní plocha), 1749/8 (ostatní plocha), 1751/1 (ostatní plocha), 

1753/1 (ostatní plocha), 1753/2 (ostatní plocha), 1753/3 (ostatní plocha), 1753/4 (ostatní plocha), 

1753/5 (ostatní plocha), 1753/6 (ostatní plocha), 1753/7 (ostatní plocha), 1753/8 (ostatní plocha), 

1753/9 (ostatní plocha), 1753/13 (ostatní plocha),  1755/4 (ostatní plocha), 1755/8 (ostatní plocha), 

1755/9 (trvalý travní porost), 2075/8 (ostatní plocha), 2075/10 (ostatní plocha), 2075/16 (ostatní 

plocha), 2075/19 (ostatní plocha), 2629/9 (ostatní plocha), 2629/12 (ostatní plocha), 2629/13 (ostatní 

plocha), 2629/14 (ostatní plocha), 2629/17 (ostatní plocha), 5339 (ostatní plocha), 5340 (ostatní 

plocha), 5345 (ostatní plocha), 5346 (ostatní plocha), 5347 (ostatní plocha), 5348 (ostatní plocha) v 

katastrálním území Pardubice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

jedná se o přeložky, rušení a přípojky inženýrských sítí, které podmiňují realizaci provedení terénních 

úprav (stavební jámy-fáze 2). 
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Členění stavby na stavební objekty, umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby: 

- SO 119.1 – Zrušení části SSZ v ulici Palackého třída   

na pozemku parc.č. 1749/6 k.ú. Pardubice 

Jedná se o zrušení části indukčních smyček včetně přívodního kabelu v oblasti budoucí stavební 

jámy. 

 

- SO 130.3 – Příprava území, demolice kácení  

na pozemcích st.7194/1, parc.č. 5345, 1749/8, 1751/1, 1755/9, 5347, 5346, 1749/1, 1755/4, 2629/17 

k.ú. Pardubice 

Příprava území zahrnuje demolice částí stávajících zpevněných ploch a komunikací, odstranění 

zbytků oplocení a opěrné stěny, odstranění informačních cedulí, demontáž a zpětná montáž sloupků 

zábran vjezdu. Dále se jedná o kácení vzrostlé zeleně o provizorní vyvěšení kabelů napájení soustavy 

Dopravního podniku na pomocnou ocelovou konstrukci v úseku křížení s vjezdem do stavební jámy. 

 

- SO 165.1 – Zrušení přípojek plynu 

na pozemcích parc.č. 5348, 1751/1, 1755/9, 5346, 5339, 1749/6, 1755/8, 2075/8, 2629/9, 2629/14, 

2629/17 k.ú. Pardubice 

Stávající STL přípojka lPE 90x5,2, která je napojena na STL plynovod lPE 160x9,1, bude za 

stávajícím hlavním uzávěrem plynu rozpojena a zaslepena. Následně bude po úpravách použita pro 

zásobování novostavby objektu Galerie Pardubice (SO 165.2 Přípojka plynu). 

Dále bude zrušena stávající NTL přípojka ocel DN 40 odpojením ze stávajícího NTL plynovodu DN 

300 v ulici kpt. Bartoše, stávající NTL přípojka PE 50 odpojením ze stávajícího NTL plynovodu DN 

300 v ulici kpt. Bartoše, 2x stávající NTL přípojka PE 63/ocel DN 50 odpojením ze stávajícího 

plynovodu PE 180 v ulici Palackého třída, stávající NTL přípojka PE 63 odpojením ze stávajícího 

NTL plynovodu PE 180 v ulici Palackého třída. Všechny přípojky budou od plynovodu odpojeny v 

místě napojení, zaslepeny, odplyněny a vyjmuty ze země. 

 

- SO 169.1 – Zrušení části nefunkčního parovodu  

na pozemcích parc.č. 1751/1, 1749/6, 2075/8 k.ú. Pardubice 

Jedná se o zrušení částí nefunkčního parovodu severně od ulice Palackého třídy, v délce cca 80 m 

(potrubí není delší dobu využívané a není přesně známa jeho dimenze).  

 

- SO 171.2 – Přeložky slaboproudu EDERA  

na pozemcích parc.č. 5348, 1751/1, 2075/16, 2075/19, 5340, 1749/6, 2075/10, 2629/9, 2629/12, 

2629/13, 2629/14, 2629/17 k.ú. Pardubice 

Jedná se o přeložky telekomunikačního vedení společnosti EDERA Group a.s.  Celková délka nové 

trasy 364 m. 

o Mezi body „A“ až „F“ bude vedena nová podzemní telekomunikační trasa z důvodu rozšíření 

stávající komunikace, výstavby (rekonstrukce) chodníku, cyklostezky, nových sadových úprav a 

z důvodu koordinace s ostatními překládanými a novými sítěmi. 

o V bodě „A“ je na stávajícím telekomunikačním vedení umístěna stávající kabelová komora, která 

bude posunuta do nového zeleného pruhu. Od této kabelové komory bude nová podzemní trasa 

telekomunikačního vedení vedena chodníkem a zeleným prostranstvím k překopu nové 

komunikace. Pod komunikací budou založeny chráničky 2xPVC110/94 (krytí telekomunikačního 

vedení min. 0,9m pod niveletou nového povrchu). Za překopem bude trasa vedena chodníkem do 

stávající kabelové komory (bod „B“), která je umístěna na stávajícím telekomunikačním vedení. 

o Z bodu „B“ (stávající kabelová komora) bude nová podzemní trasa telekomunikačního vedení 

vedena chodníkem, smíšenou cyklostezkou a zeleným prostranstvím do bodu „C“. V bodě „C“ 

bude na novém telekomunikačním vedení umístěna nová kabelová komora (stávající kabelová 

komora v novém vjezdu bude zrušena).  

o Z bodu „C“ (nová kabelová komora) bude nová podzemní trasa telekomunikačního vedení 

vedena zeleným prostranstvím k překopu nové komunikace (vjezd). Pod komunikací budou 

založeny chráničky 2xPVC110/94 (krytí telekomunikačního vedení min. 0,9m pod niveletou 
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nového povrchu). Za překopem bude trasa vedena zeleným prostranstvím, chodníkem a zeleným 

prostranstvím k překopu stávající komunikace (sjezd). Pod komunikací budou založeny chráničky 

2xPVC110/94 (krytí telekomunikačního vedení min. 0,9m pod niveletou stávajícího povrchu). Za 

překopem bude trasa vedena zeleným prostranstvím do bodu „D“, kde bude umístěna nová 

kabelová komora na novém telekomunikačním vedení.  

o Z bodu „D“ (nová kabelová komora) bude nová podzemní trasa telekomunikačního vedení 

vedena zeleným prostranstvím do bodu „E“ (stávající spojka Matrix), ve kterém bude nové 

telekomunikační vedení ukončeno na místo rušeného vedení. 

o Z důvodu zrušení stávající kabelové komory v novém vjezdu a zrušení stávajícího sloupu DpmP 

Pardubice bod „N1“, na kterém je vedeno stávající nadzemní telekomunikační vedení do rušené 

kabelové komory, bude z bodu „D“ (nová kabelová komora) vedena nová podzemní trasa 

telekomunikačního vedení zeleným prostranstvím do bodu „N2“ (stávající sloup DpmP). Nové 

telekomunikační vedení bude vedeno z terénu po stávajícím sloupu (bod „N2“) do místa 

stávajícího nadzemního telekomunikačního vedení, na které bude nové telekomunikační vedení 

naspojkováno. 

o Stávající rušené zemní telekomunikační vedení u bodu „E“ (2x REZ.HDPE) bude nově ukončeno 

v bodě „F“. 

 

- SO 177.1 – Zkrácení vodovodní přípojky  

na pozemcích parc.č. 5346, 1749/6 k.ú. Pardubice 

Stávající vodovodní přípojka pro již zrušený objekt na pozemku parc.č. 3160 k.ú. Pardubice, 

napojená z veřejného vodovodu DN150 v ulici Palackého třída, bude využita pro napojení zařízení 

staveniště a následně se jako součást přeložky veřejného vodovodu DN150 definitivně zruší.  

Vzhledem k tomu, že stávající přípojka zasahuje do navržené stavební jámy, bude zkrácena o cca 10 

m a stávající vodoměr osazen v dočasné vodoměrné šachtě z betonových skruží Ø1000mm, zakrytou 

betonovou deskou. Za vodoměrem bude napojen vodovod zařízení staveniště. Zkrácení přípojky 

(předpoklad Ø40) a přemístění vodoměru bude koordinováno s provozovatelem veřejného vodovodu 

(VaK Pardubice, a.s.). 

 

- SO 192.1 – Provizorní přeložka veřejné kanalizace  

na pozemcích parc.č. 1749/8, 1749/1 k.ú. Pardubice 

Stávající jednotná kanalizace 750/1100, která vede při východním okraji řešeného území, je v kolizi 

s navrženou sjezdovou rampou do stavební jámy. Z toho důvodu je navržena provizorní přeložka 

kanalizace v délce cca 22 m v úseku křížení s vjezdem do stavební jámy. Bude v provozu po 

nezbytně nutnou dobu, kdy bude fungovat vjezdová rampa, po jejím zrušení a vybudování definitivní 

kryté vjezdové rampy do objektu obchodního centra se dočasné potrubí vymění za trvalé jako součást 

objektu SO 192.2 - Rekonstrukce veřejné kanalizace. 

Provizorní přeložka bude provedena z kanalizačního potrubí PVC/PP DN700 min. tř. SN10, 

uloženého na pomocné ocelové konstrukci přes vjezdovou rampu. Napojení na stávající stoku bude 

provedeno ve dvou nových revizních šachtách (RS3 a RS4), které zůstanou již jako definitivní pro 

budoucí rekonstrukci stoky. 

 

- SO 193.1 – Přeložka areálové kanalizace ČSAD  

na pozemcích st.10249, parc.č. 1753/2, 1753/5, 1749/1 k.ú. Pardubice 

Stávající jednotná kanalizace z areálu bývalého ČSAD koliduje s navrženou vjezdovou rampou do 

stavební jámy, proto bude přeložena. V úseku křížení s rampou se kanalizace zruší v délce cca 18 m, 

severní část kanalizace se zachová a ukončí novou revizní šachtou RS25. Před rampou se osadí nová 

revizní šachta RS23 a z ní se provede nové propojení podél vjezdové rampy, které se ukončí revizní 

šachtou RS21 na přípojce do jednotné stoky 750/1100. Současně se do překládané kanalizace přepojí 

stávající odbočky z areálu, pokud budou ještě funkční. 

Přeložka kanalizace je navržena z kanalizačního PVC třídy SN8, Ø 400 v délce 44 m a jsou na ní 3 

revizní šachty. Potrubí bude ukládáno v otevřeném výkopu na pískové lože tl. 100mm a opatřeno 

obsypem ze štěrkopísku 300 mm nad vrchol trouby.  
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- SO 194 – Přípojka jednotné kanalizace ČSAD  

na pozemcích parc.č 1749/8, 1749/1 k.ú. Pardubice 

Navržená přípojka slouží pro napojení přeložené kanalizace z areálu bývalého ČSAD. Napojí se v 

nové šachtě RS4, vybudovanou jako součást SO 192.1 – Provizorní přeložka veřejné kanalizace. 

Přípojka kanalizace je navržena z kameninového potrubí DN 400 délky 8 m. Potrubí bude ukládáno v 

otevřeném výkopu na betonovou podkladní desku do pražců a obetonováno.  Zásyp rýhy 

štěrkopískem, v případě vhodnosti i tříděným výkopkem, bude hutněn po vrstvách.  

 

Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací stavby výkres č. C.3 (Úpravy terénu po demolici 

objektů bývalého areálu lihovaru Hobé), která je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou 

vypracoval Ing. Jaroslav Němeček, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT-0008661), 

v 06/2020. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- přeložky, rušení a přípojky inž. sítí – podzemní stavba 

- příprava území pro vlastní stavební jámu. 

 

II. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

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

novostavba multifunkčního objektu "Galerie Pardubice" 

na pozemcích st. 7194/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 10249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 1743/11 (ostatní plocha), 1744/1 (ostatní plocha), 1749/1 (ostatní plocha), 1749/2 (ostatní plocha), 

1749/6 (ostatní plocha), 1749/8 (ostatní plocha), 1751/1 (ostatní plocha), 1753/1 (ostatní plocha), 

1753/2 (ostatní plocha), 1753/3 (ostatní plocha), 1753/4 (ostatní plocha), 1753/5 (ostatní plocha), 

1753/6 (ostatní plocha), 1753/7 (ostatní plocha), 1753/8 (ostatní plocha), 1753/9 (ostatní plocha), 

1753/13 (ostatní plocha), 1753/14 (ostatní plocha), 1753/15 (ostatní plocha), 1755/4 (ostatní plocha), 

1755/8 (ostatní plocha), 1755/9 (trvalý travní porost), 1775/1 (ostatní plocha), 1775/2 (ostatní 

plocha), 1775/3 (ostatní plocha), 2075/8 (ostatní plocha), 2075/9 (ostatní plocha), 2075/10 (ostatní 

plocha), 2075/15 (ostatní plocha),  2075/16 (ostatní plocha), 2075/17 (ostatní plocha), 2075/18 

(ostatní plocha), 2075/19 (ostatní plocha), 2605/8 (ostatní plocha), 2605/38 (ostatní plocha), 2605/40 

(ostatní plocha), 2605/46 (ostatní plocha), 2605/73 (ostatní plocha), 2605/80 (ostatní plocha), 

2605/176 (ostatní plocha), 2605/177 (ostatní plocha), 2605/178 (ostatní plocha), 2605/179 (ostatní 

plocha), 2605/180 (ostatní plocha), 2605/181 (ostatní plocha), 2605/189 (ostatní plocha), 2605/190 

(ostatní plocha), 2605/191 (ostatní plocha),  2605/192 (ostatní plocha), 2605/193 (ostatní plocha), 

2629/9 (ostatní plocha), 2629/12 (ostatní plocha),  2629/13 (ostatní plocha), 2629/14 (ostatní plocha), 

2629/17 (ostatní plocha), 2629/38 (ostatní plocha), 2630/4 (ostatní plocha), 2630/5 (ostatní plocha), 

2630/6 (ostatní plocha), 3000/1 (ostatní plocha), 3000/14 (ostatní plocha), 3000/59 (ostatní plocha), 

3000/60 (ostatní plocha), 3000/62 (ostatní plocha), 3000/63 (ostatní plocha), 5338 (ostatní plocha), 

5339 (ostatní plocha), 5340 (ostatní plocha), 5341 (ostatní plocha),  5342 (ostatní plocha), 5343 

(ostatní plocha), 5344 (ostatní plocha), 5345 (ostatní plocha), 5346 (ostatní plocha), 5347 (ostatní 

plocha), 5348 (ostatní plocha) v katastrálním území Pardubice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

jedná se o novostavbu multifunkčního objektu „Galerie Pardubice“, účelem užívání stavby je: 

- obchodní centrum a služby s obchodní plochou cca 32000 m2, ve třech hlavních podlažích (1.PP, 1. 

NP, 2. NP) a v nástavbách na střeše (3. NP) 

- restaurace a rychlé občerstvení s plochou pro hosty cca 2300 m2 (1. NP, 2. NP) 

- multikino o kapacitě cca 900 sedadel (2. NP, 3. NP) 

- hotel s restaurací o kapacitě cca 300 lůžek (1. NP až 7. NP) 
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- multifunkční společenský sál o kapacitě cca 1000 stojících diváků (vstup 1. NP, foyer 2. NP, sál 3. 

NP, galerie 4. NP) 

- administrativa o kancelářské ploše cca 6000 m2 (2. NP až 5. NP) 

- lékařské ordinace o ploše cca 1200 m2 (2. NP) 

- fitness centrum a další sportovní aktivity o ploše cca 4300 m2 (3. NP) 

- doplňující funkcí je parkování s 1178 parkovacími stáními v podzemí (2. PP) a na střeše (3. NP); 

 

Členění stavby na stavební objekty, umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby: 

- SO 100 – Galerie Pardubice 

na pozemcích st. 7194/1, parc.č. 5348, 5345, 1749/8, 1751/1, 1755/9, 20175/16, 2075/18, 2075/19, 

5347, 5342, 5346, 5339, 5340, 5343, 5341, 5338, 1749/6 k.ú. Pardubice 

Objekt bude samostatně stojící, s 2. PP a 7. NP,  půdorysu lichoběžníkového tvaru  max. rozměrů cca 

216 x 138 m v nadzemní části a cca 238 x 138m v podzemní části. Výška nejvyšší atiky nad 7. NP 

bude +28,00 m od +-0,000. Úroveň +-0,000 = 220,25 m.n.m = 1. NP. Střecha plochá. 

Celý objekt je rozdělen na několik dilatačních celků. Dilatace musí probíhat přes všechny stavební 

konstrukce včetně příček.  

Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický skelet, doplněný ocelovými prvky. 

Založení objektu je navrženo jako hlubinné na vrtaných pilotách v kombinaci se základovou deskou. 

Konstrukce bude navržena jako bílá vana spolu se suterénními zdmi.  

 

- SO 102 – Lávka od parku  

na pozemcích parc.č. 5347, 1755/4 k.ú. Pardubice 

Jedná se o spojovací prvek mezi ulicí kpt. Bartoše a 2. NP Galerie Pardubice. 

Mostovka je navržena jako spojitý předpjatý nosník o celkové výšce 750 mm. Podpěry jsou navržené 

z ocelových trubek založených na pilotách. Lávka je provozně určena pro pěší, ale staticky je 

navržena na občasný pojezd vozidel do 3,5 tuny. 

 

- SO 104 – Krytá rampa do suterénu parkoviště východ  

na pozemcích st.10249, parc.č. 1749/8, 1753/2, 1753/5, 1749/1 k.ú Pardubice 

Jedná se o krytou rampu do 2. PP Galerie Pardubice. Nosná konstrukce je navržena železobetonová 

vyztužená vázanou výztuží B500B. Tloušťka stěn a desky rampy je 400 mm. Rampa bude založena 

plošně na základové desce. Součásti objektu je i zastřešení výjezdu. Střecha bude osazena extenzívní 

zelení. 

 

- SO 110.1 – Rozšíření Palackého třídy  

na pozemcích parc.č. 1749/6, 1775/1, 2075/8, 2075/9, 2075/10, 2629/17, 2605/8, 2605/38, 2605/179, 

2605/180, 2605/181, 2605/191, 2605/192 k.ú. Pardubice 

Pro napojení navrženého areálu na ulici Palackého třída bude provedena změna organizace dopravy, 

spočívající v přidání jednoho pruhu, s čímž je pojena nutnost rozšíření vozovky ulice Palackého třídy 

o 3,25 m na severní straně. Rozšíření ulice Palackého třídy začne postupným náběhem v prostoru 

mezi vjezdem a výjezdem dnešní ČSPH MOL a vede až k napojení místní komunikace ulice kpt. 

Bartoše.  

 

- SO 110.2 – Rozšíření Palackého třídy-západ  

na pozemcích parc.č. 1775/2, 1775/3, 2605/46, 2605/73, 2629/12, 2629/38, 3000/1, 3000/14, 

2605/80, 2605/177, 2605/178, 2605/189, 2605/176, 2605/190 k.ú. Pardubice 
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Zahrnuje pokračování rozšíření vozovky od křižovatky s místní komunikací ulice kpt. Bartoše po 

napojení na odbočovací pruh k Mc Donald’s a rovněž rozšíření ulice Palackého třídy na jižní straně, 

což je nezbytné pro navázání nových pohybů v upravované křižovatce. 

Bude provedeno odbourání kamenného obrubníku a přídlažby z trojřádku kostky kamenné. Bude 

odřezána hrana asfaltového krytu ve vzdálenosti 1 m od stávajícího okraje a provedeno stupňovité 

zapravení konstrukčních vrstev pro navázání nových konstrukcí. Bude nově osazen kamenný 

obrubník, přídlažba i štěrbinový žlab, vše do betonu C25/30 XF4. 

 

- SO 110.3 – Rozšíření Palackého třídy-úpravy výjezdu z trolejbusového terminálu  

na pozemcích parc.č. 3000/1, 3000/14, 3000/63, 2605/38, 2605/193 k.ú. Pardubice 

Je navrženo na jižní straně ulice Palackého třídy, kdy vzhledem k úpravě dopravního režimu a s tím 

spojené změně vodorovného značení dochází ke změně v připojení výjezdové větve z terminálu. Ve 

stávajícím stavu je připojení vozidel řešeno přímo směrováním do prostředního řadícího pruhu 

křižovatky ulice Palackého třídy / ulice Hlaváčova, vozidla jsou směrována obrubníkem a vyvýšenou 

dlážděnou plochou. Nově je uvažováno směrování vozidel do pravého řadícího pruhu. Tohoto bude 

dosaženo odbouráním obrubníku a dlážděné plochy a rozšířením asfaltové vozovky.  

 

- SO 111 – Komunikace do suterénu parkoviště jih  

na pozemcích parc.č. 1751/1, 1749/6 k.ú. Pardubice 

Jižní strana objektu je dopravně napojena prostřednictvím upravované větve stávající křižovatky na 

východním okraji přednádražního prostoru. Je navržen SO 111 – Komunikace do suterénního 

parkoviště jih, řešící vazbu mezi podzemní parkovací kapacitou a komunikací I/36 ulici Palackého 

třídy. Vede od napojení na komunikaci I/36 ulice Palackého třídy severně a západně k napojení na 

stavební část rampy. Základní převýšení je 12 cm, v místech bezbariérové úpravy snížení na 2 cm. 
 

- SO 112 – Komunikace do suterénu parkoviště východ  

na pozemcích parc.č. 1753/2, 1753/5, 1753/13, 1744/1, 1753/14, 1753/15, 2630/5, 2630/6 k.ú. 

Pardubice 

Na východní straně zájmového území je řešen SO 112 – Komunikace do suterénního parkoviště 

východ. Jedná se o účelovou komunikaci, vedoucí od napojení na stávající místní komunikaci ulici 

Hlaváčova západním směrem ke sjezdu do suterénu. Základní převýšení je 12 cm, v místech 

bezbariérové úpravy snížení na 2 cm. 

 

- SO 113 – Úprava křižovatky a napojení na ul. Kpt. Bartoše  

na pozemcích parc.č. 1751/1, 2075/17, 5339, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14 k.ú. Pardubice 

Na západní straně je vstřícně dnešního příjezdu k obchodnímu centru Albert situován SO 113 –  

Úpravy křižovatky a napojení na ulici kpt. Bartoše. Doplněním stávající stykové křižovatky na 

průsečnou je umožněno jak napojení střešního parkoviště, tak i zásobovacího dvora. Objekt je řešen 

jako větev křižovatky. Na vjezdu do křižovatky je zde usměrněná dvoupruhová vjezdová větev, 

výjezd z křižovatky je navržen jako jednopruhový oddělený od vjezdu dělícím ostrůvkem. Vjezdová i 

výjezdová větev začíná v napojení na místní komunikaci ulici kpt. Bartoše a končí na stavebních 

konstrukcích ramp. Základní převýšení je 12 cm, v místech bezbariérové úpravy snížení na 2 cm. 

V řešené větvi je vložen dělící ostrůvek. Jeho minimální šíře v místě přechodu je 2,5m.  

Součástí tohoto SO je i úprava a navázání chodníků v režimu smíšených stezek na upravovaný 

přechod přes ulici kpt. Bartoše s vloženým ostrůvkem, na lávku od parku a na stávající smíšenou 

stezku podél ulice kpt. Bartoše v okraji parku. Smíšená stezka je navržena v základní šíři 4,0m.  

Přechod pro chodce je široký 4 m, nejmenší šířka ostrůvku 2,5m, jednopruhový jízdní pás 4 m, 

dvoupruhový pás u ostrůvku nejméně 7 m. Převýšené plochy ostrůvků, nepoužívané pro pohyb 

chodců, budou zadlážděny. Obrubníky na východní straně ulice kpt. Bartoše a u ostrůvku budou 

řešeny jako kamenné ležaté s převýšením 12 cm (ostrůvek 15 cm).  
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- SO 114 – Záliv pro BUS a TAXI  

na pozemcích parc.č. 1775/1, 2075/9, 2629/12, 2629/17, 2629/38 k.ú. Pardubice 

V prostoru mezi křižovatkami ulice Palackého třída x ulice kpt. Bartoše a ulice kpt. Bartoše x nový 

vjezd je navržen SO 114 – Záliv pro BUS a TAXI. Jedná se o dopravní plochy, sloužící 

neindividuální dopravní obsluze. Je navržen samostatný jednopruhový pás pro zastavování 

zájezdových autobusů. Délka nástupní hrany je 31 m, stání se předpokládá těsné pro dva autobusy o 

délce 15 m.  

Na autobusový záliv navazuje smíšená dopravní plocha, sloužící chodcům a vozidlům TAXI. Tato 

plocha je všeobecně obdélníkového tvaru o rozměru 7 x 31 m. Napojuje se na autobusový záliv 

přejezdem přes obrubník a bude rovněž jednosměrně pojížděna. 

 

- SO 116 – Cyklostezka a chodníky sever (pozemní komunikace)  

na pozemcích parc.č. 1749/8, 1749/2, 1755/4, 1755/8 k.ú. Pardubice 

Severně od budovy prochází na rozhraní stavby a parku SO 116 – Cyklostezka a chodníky sever. 

Jedná se o propojení stávající smíšené stezky, vedoucí okrajem parku podél ulice kpt. Bartoše, se 

stavebním objektem SO 117 – Cyklostezka a chodníky východ. SO116 – Cyklostezka a chodníky 

sever tedy končí přimknutím trasy k budově obchodního centra. Je uvažován obousměrný provoz 

cyklistů. Ve směru od ulice kpt. Bartoše je navržen segment smíšené stezky s neděleným provozem a 

po cca 5 m se stezka mění na smíšenou s odděleným provozem, kdy pěší trasa je vedena jižně a 

cyklistická na severní straně. Takto vede východním směrem, kde se směrově lomí k jihu a rovněž 

dochází k oddělení stezek, takže dál pokračuje chodník a cyklistická stezka samostatně. Převýšení 

obruby u pěší trasy bude minimálně 6 cm – umělá vodící linie.  

V začátku trasy je dále v návaznosti na suterén budovy řešena plocha ze zatravňovací dlažby pro 

zajištění občasného pohybu nákladního vozidla pro údržbu technologie. 

 

- SO 117 – Cyklostezka a chodníky východ (pozemní komunikace)  

na pozemcích st. 7194/1 parc.č. 5348, 5345, 1749/8, 1751/1, 2075/15, 5346, 5343, 5344, 1749/1, 

1749/2, 1749/6, 2075/8 k.ú. Pardubice 

Zahrnuje rozptylové plochy u hlavního vstupu, cyklistickou stezku a chodníky v propojení sever – jih 

a smíšenou stezku podél komunikace I/36 ulice Palackého třídy, a to až po SO 111 –  Rampa do 

suterénního parkoviště jih. Rozptylová plocha nepravidelného tvaru o rozměru cca 80 x 35 m je 

řešena jako náměstí s klidovými funkce a zelení. Z hlediska režimu se bude jednat o smíšenou stezku, 

bude zde umožněn pohyb cyklistů. Konstrukčně se bude jednat o dlažbu ve vyšším estetickém 

standardu. Převýšení obruby u pěší trasy bude minimálně 6 cm – umělá vodící linie.  

Na jižním okraji plochy je v křižovatce ulice Palackého třídy s výjezdem z terminálu a s rampou do 

suterénních garáží řešen přechod pro chodce. Budou provedeny varovné a signální pásy. 

Stezka a chodník ve spojení sever – jih navazuje na SO 116 – Cyklostezka a chodníky sever a je jeho 

pokračováním. Cyklostezka v základní šíři 2,5 m vede volnou trasou až k přimknutí k rozptylové 

ploše, od níž je oddělena hmatným pásem 0,4 m. Dále na jih vede jako cyklistický pás ke smíšené 

stezce podél komunikace I/36 ulice Palackého třída, na kterou se napojuje směrově rozdvojená. 

Základní šíře 2,5 m zůstává nezměněná. Převýšení obruby na straně zeleně bude minimálně 6 cm – 

umělá vodící linie. Segmenty, využívané pro pojezd požární techniky, budou řešeny v zesílené 

konstrukci. Mezi chodníkem a cyklostezkou je dále navržena plocha ze zatravňovací dlažby pro 

zajištění otáčení požárních vozidel. 

 

- SO 118 – Cyklostezka a chodníky západ (pozemní komunikace)  

na pozemcích parc.č. 5348, 1751/1, 2075/16, 2075/17, 2075/19, 5347, 5340, 1749/6, 1755/4, 1775/1, 

2075/10, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17 k.ú. Pardubice 

Zahrnuje rozptylovou plochu u západního vstupu, cyklistické stezky podél komunikace I/36 ulice 

Palackého třídy a podél ulice kpt. Bartoše a dále plochy v režimu smíšených stezek pro chodce a 

cyklisty. Stavební objekt začíná u SO111 –  Rampa do suterénního parkoviště jih a končí napojením 

na SO 113 – Úpravy křižovatky a napojení na ulici kpt. Bartoše.  

Rozptylová plocha je nepravidelného tvaru o rozměru cca 70 x 16 m. Z hlediska režimu se bude 

jednat o smíšenou stezku, bude zde umožněn pohyb cyklistů.  
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Na jihozápadním okraji plochy je v křižovatce ulice kpt. Bartoše s ulicí Palackého třída řešen 

sdružený přechod pro chodce a přejezd pro cyklisty v šíři 4,5 m. Budou provedeny varovné a signální 

pásy.  

Podél ulice Palackého třídy je řešena stezka pro cyklisty v základní šířce 2,5 m jako obousměrná v 

délce 106 m. Tato stezka navazuje na obou koncích na plochy v režimu smíšených stezek. Podél ulice 

kpt. Bartoše je z prostoru křížení ulice kpt. Bartoše vedena severně cyklostezka k navázání na 

smíšenou stezku podél západní fasády budovy. Stezka je v základní šířce 2,5 m jako obousměrná v 

délce 32  m. 

Chodník v režimu smíšené stezky je řešen podél západní fasády objektu, navazuje na jihu na 

rozptylovou plochu, vede podél smíšené plochy SO – 114 Záliv pro BUS a TAXI a končí napojením 

na SO 113 – Úpravy křižovatky a napojení na ulici kpt. Bartoše u sdruženého přechodu pro chodce a 

přejezdu pro cyklisty. Budou provedeny varovné a signální pásy. Základní šíře smíšené stezky je 4 m. 

  

- SO 119.2 – SSZ v ul. kpt. Bartoše a Palackého třídě  

na pozemcích parc.č.1751/1, 2075/17, 5339, 1749/6, 1775/1, 1775/2, 2075/8, 2075/9, 2075/10, 

2605/46, 2605/73, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 2629/38, 3000/1, 3000/14, 3000/59, 

3000/60, 3000/62, 2605/8, 2605/38, 2605/80, 2605/178, 2605/180, 2605/181, 2605/189, 2605/192, 

2605/40 k.ú. Pardubice 

V rámci SO119.2 bude provedeno: 

Výstavba nového signalizačního zařízení - SSZ K91 ulice kpt. Bartoše - OC: 

-  osazení nového řadiče, osazení nové kabelové skříně KS491, osazení nových stožárů SSZ, 

instalace nových LED návěstidel (vozidlová, chodecká, sdružená pro chodce a cyklisty), osazení 

nových zvukových návěstidel pro nevidomé a slabozraké, osazení prvků pro dálkové ovládání 

zvukové signalizace, osazení nových tlačítek pro chodce a cyklisty, osazení ručního řízení na 

samostatném sloupku SSZ, 

- detekce vozidel na vjezdu VB bude zajištěna pomoci indukčních smyček,  

- detekce vozidel na vjezdech VA, VC a VD bude zajištěna pomoci videodetekce,  

- bude položeno nové kabelové vedení SSZ a kabely k indukčním smyčkám a kamerám videodetekce,  

- pokládka napájecího kabelu mezi novým řadičem K91 a stávajícím řadičem K6, 

- pokládka koordinačního kabelu mezi novou KS491 a stávající KS406, 

- pokládka optotrubky mezi novou KS491 a stávající KS406, 

- instalace nového SDZ v reflexním provedení umístěných na stožárech SSZ. 

 

Úprava stávajícího signalizačního zařízení - SSZ K6 ulice Palackého třída – ulice kpt. Bartoše: 

S ohledem na stavební úpravy komunikací v rámci stavby Galerie Pardubice bude nutno na stávajícím 

SSZ K6 provést následující úpravy: 

-  na vjezdu VA bude provedeno: 

  - doplnění návěstidla SA2 na výložník stožáru č. 1, 

  - osazení nového stožáru SSZ č. 2 s návěstidlem VA3, 

  - doplnění indukčních smyček DVAc a DVA1c. 

-  na vjezdu VB bude provedeno: 

  - přemístění stávajících stožárů SSZ č. 3 a 5 včetně venkovní výstroje, 

  - nahrazení stávajících chodeckých návěstidel sdruženími pro chodce a cyklisty, 

-  na vjezdu VC bude provedeno: 

  - přemístění stávajícího stožáru SSZ č. 7 včetně venkovní výstroje, 

  - zrušení stávajícího stožáru SSZ č. 6, 

  - přemístění návěstidla KA1 z rušeného stožáru č. 6 na stožár č. 7, 

  - zrušení stávajících a instalace nových indukčních smyček DVCa, DVCb, DVDa, 

DVC1a, DVC1b a DVD1a, 

  - zrušení výložníku a návěstidla VD2 na stožáru č. 8. 

- dále bude přemístěn stávající stožár SSZ č. 14 s ručním řízením, 

-  dále bude provedena pokládka nového kabelového vedení pro stožáry dle výkresu č. 3100 

Kabelový plán SSZ K6, 

- prodloužení stávajících chrániček pro kabely SSZ v místě rozšíření komunikace poblíž stožárů 

SSZ č. 1 a 2. 

 

Úprava stávajícího signalizačního zařízení - SSZ K8 ulice Palackého třída – Terminál VD: 
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S ohledem na stavební úpravy komunikací v rámci stavby Galerie Pardubice bude nutno na stávajícím 

SSZ K6 provést následující úpravy: 

 na vjezdu VA bude provedeno: 

  - výměna stávajícího návěstidla SA1 na stožáru č. 1, 

  - doplnění návěstidla SA2 na výložník stožáru č. 1, 

  - osazení nových návěstidel VA3 a SA3 na nový stožár veřejného osvětlení, 

  - zrušení stávajících a instalace nových indukčních smyček DVAa, DVAb, DVAc, 

DVA1a, DVA1b a DVA1c, 

-  na vjezdu VB bude provedeno: 

  - přemístění stávajících stožárů SSZ č. 2 a 3 včetně venkovní výstroje, 

  - zrušení stávajících a instalace nové indukční smyčky DVB, 

-  na vjezdu VC bude provedeno: 

  - přemístění stávajícího stožáru SSZ č. 4 včetně venkovní výstroje, 

  - zrušení stávajících a instalace nových indukčních smyček DVCa, DVCb, DVDa, 

DVC1a, DVC1b a DVD1a, 

  - zrušení výložníku a návěstidla VD2 na stožáru č. 5. 

-  dále bude provedena pokládka nového kabelového vedení pro stožáry dle výkresu č. 3300 

Kabelový plán SSZ K8, 

- prodloužení stávajících chrániček pro kabely SSZ v místě rozšíření komunikace poblíž stožáru 

SSZ č. 4. 

 

- SO 130.1 – Příprava území, demolice, kácení  

na pozemcích st. 10249, st. 7194/1, parc.č 5348, 5345, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1753/5, 1753/13, 

1755/9, 2075/15, 2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 5347, 5342, 5346, 5339, 5340, 5343, 5341, 

5338, 5344, 1744/1, 1749/1, 1749/2, 1749/6, 1753/15, 1755/4, 1755/8, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 

2075/8, 2075/9, 2075/10, 2605/46, 2605/73, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 2629/38, 

2630/5, 2630/6, 3000/1, 3000/14, 3000/63 k.ú. Pardubice 

Příprava území zahrnuje demolice stávajících komunikací a zpevněných ploch. 

Dále se jedná o úpravu trasy stávající prázdné chráničky pro optické kabely společnosti Fastport 

místě rozšíření Palackého třídy – západ, v délce 40 m. 

Bude odstraněn (odvezen) stávající prodejní kiosek.  

Bude provedena skrývka a deponie ornice.  

Dále se jedná o kácení vzrostlé zeleně (keře, stromy). 

 

- SO 132.1 – Čisté terénní úpravy  

na pozemcích st.10249 st. 7194/1,  parc.č. 5348, 5345, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1753/5, 1753/13, 

1755/9, 2075/15, 2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 5347, 5346, 5339, 5340, 5343, 5344, 1744/1, 

1749/1, 1749/2, 1749/6, 1755/4, 1755/8, 1775/1, 2075/8, 2075/10, 2605/73, 2629/9, 2629/12, 

2629/13, 2629/14, 2629/17, 2630/4, 2630/5, 2630/6 k.ú. Pardubice 

Výsadby budou tvořeny volnými trávníkovými plochami, skupinami/solitérami vzrostlých stromů, 

trvalky, keře, část fasády Galerie Pardubice bude popnuta pnoucími rostlinami, budou použity velké 

nádoby s travino-bylinnými kompozicemi a nízkými dřevinami. Střechy budou tvořeny především 

extenzivními výsadbami rozchodníků. 

 

- SO 133.1 – Sadové úpravy 

na pozemcích st. 10249, st. 7194/1, parc.č. 5348, 5345, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1753/5, 1753/13, 

1755/9, 2075/15, 2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 5347, 5339, 5340, 5343, 5344, 1744/1, 

1749/1, 1749/2, 1749/6, 1755/4, 1755/8, 1775/1, 2075/8, 2075/10, 2605/73, 2629/9, 2629/12, 

2629/13, 2629/14, 2629/17, 2630/4, 2630/5, 2630/6 k.ú. Pardubice 

Návrh výsadeb stromů respektuje dle dostupných informací ochranná pásma inženýrských sítí i jejich 

prostorové uspořádání dle ČSN 73 6005. Před výsadbou je třeba požádat správce sítí o jejich vytyčení 

a dřeviny vysadit do předepsané vzdálenosti. 
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- SO 134 – Venkovní zavlažovací systém  

na pozemcích st.10249, st.7194/1, parc.č. 5348, 5345, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1753/5, 1753/13, 

1755/9, 2075/15, 2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 5347, 5339, 5340, 5343, 5344, 1749/1, 

1749/2, 1749/6, 1755/4, 1755/8, 1775/1, 2075/8, 2075/10, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 

2629/17 k.ú. Pardubice 

Zavlažovací systém zajišťuje trvalou závlahu zeleně. Voda pro závlahu bude čerpána z akumulační 

nádrže dešťových vod. 

 

- SO 140 – Dopravní navigační systém  

na pozemku parc.č. 1751/1 k.ú. Pardubice 

Značky jsou umístěné na fasádě objektu nebo na vjezdu do nového objektu (mimo komunikaci I/36). 

Součástí značek bude informace o počtu volných parkovacích míst ve směru jízdy řidiče. Značky 

budou napájeny kabelovým vedením, stejně jako přenos informací. 

 

- SO 152 – Přeložka VO podél ul. kpt. Bartoše  

na pozemcích parc.č. 1751/1, 2075/16, 2075/17, 2075/19, 1775/1, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 

2629/14, 2629/17 k.ú. Pardubice  

Z důvodu rozšíření komunikace ulice kpt. Bartoše o odstavný záliv pro autobusy dojde k přeložce 

stávajících stožárů č.155002 a č.155003 mimo novou komunikaci. Z důvodu umístění nového vjezdu 

do nového obchodního centra bude přeložen stožár č.155004 na nový vjezdový ostrůvek. V rámci této 

změny též dojde k posunu stožárů č.155056 a č.155057 tak, aby osvětlovaly nově umístěný přechod 

pro chodce. V rámci přeložek stožárů též dojde k přeložce kabelové trasy mezi stožáry č.155001 až 

č.155005. Přeložka bude provedena kabelem CYKY 4x16(J). V kabelové trase bude veden drát FeZn 

pr.10mm pro uzemnění stožárů VO. Celková délka přeložek je cca 150 m.  

 

- SO 153 – Přeložka VO podél Palackého třídy  

na pozemcích parc.č. 1749/6, 1775/1, 2075/8, 2075/10, 2605/73, 2629/12, 2629/17, 3000/1, 3000/59, 

2605/80, 2605/178, 2605/189, 2605/40 k.ú. Pardubice 

Z důvodu rozšíření komunikace ulice Palackého třída o jeden odbočovací pruh dojde k posunu 

stávajících stožárů VO mimo jízdní profil nové komunikace. Jedná se o posun stožárů č.245009 až 

č.245021, č.245003 a č.245063 o 1,5 až 4 m. Dva stožáry č.245012 a č.245013 budou zrušeny úplně. 

V rámci přeložek stožárů též dojde k přeložce kabelové trasy mezi stožáry č.245020 až č.245008. 

Původní rezervní propoj mezi stožáry č.245044 a č.245010 bude nově připojen do stožáru č.245011. 

Z důvodu posunu stožáru č.245021 a rozšíření komunikace dojde k novému připojení č.245021 a 

č.245023 ze zapínacího místa RVO17. Mezi stožáry č.245021 a č.245023 bude proveden rezervní 

propoj. Z důvodu výstavby horkovodu a jeho šachty dojde k přeložce kabelové trasy mezi stožáry 

č.245039 a č.245040 tak, aby vedla mimo půdorysný rozměr této šachty. Přeložky budou provedeny 

kabely CYKY 4x16(J). V kabelové trase bude veden drát FeZn o průměru 10 mm pro uzemnění 

stožárů VO. Celková délka přeložek je cca 325 m.  

 

- SO 154 – Veřejné osvětlení cyklostezky a chodníku  

na pozemcích parc.č 1749/8, 2075/15, 1749/1, 1749/2, 1749/6, 1755/4, 1755/8, 2075/8, 2629/9 k.ú. 

Pardubice 

Jedná se o nové veřejné osvětlení nové cyklostezky a chodníku vedené od komunikace ulice kpt. 

Bartoše k ulici Palackého třídě „za“ novým objektem. Bude se jednat o celkem 14 ks nových stožárů 

výšky 5 m se svítidly s LED zdroji o výkonu 24W, které budou připojeny na systém stávajících 

rozvodů VO připojených ze zapínacího místa RVO17. Je předpokládána i možnost dočasného 

připojení VO z nového objektu obchodního centra (pro dobu do předání správci VO). Celková délka 

nových tras je cca 420 m.  

Pro osvětlení cyklostezky a chodníku byla zvolena třída osvětlení P3. 
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- SO 155 – Areálové osvětlení jih  

na pozemcích parc.č. 5348, 1751/1, 1749/6 k.ú. Pardubice 

Jedná se o areálové osvětlení připojené ze systému rozvodů obchodního centra, které řeší osvětlení 

přilehlých chodníků podél obchodního centra zejména na pozemcích stavebníka. V rámci tohoto 

obchodního souboru bude řešeno i tzv. akcentní osvětlení zeleně, připojení reklamních totemů a 

případně i zásuvkových boxů určených pro akce konané v okolí obchodního centra (vánoční trhy 

apod.) Pro areálové osvětlení budou použita stožárová svítidla do výšky 6 m a zemní svítidla. Pro 

areálové osvětlení budou použita výhradně svítidla s LED zdroji světla. Přívody pro areálové 

osvětlení jsou vedeny suterény obchodního centra s prostupy do terénu. 

 

- SO 156 – Areálové osvětlení východ  

na pozemcích st. 7194/1, parc.č. 5345, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1753/5, 5343, 5344, 1749/6 k.ú. 

Pardubice 

Jedná se o areálové osvětlení připojené ze systému rozvodů obchodního centra, které řeší osvětlení 

přilehlých chodníků podél obchodního centra zejména na pozemcích stavebníka. V rámci tohoto 

obchodního souboru bude řešeno i tzv. akcentní osvětlení zeleně a případně i zásuvkových boxů 

určených pro akce konané v okolí obchodního centra (vánoční trhy apod.). V tomto SO je řešeno i 

osvětlení nové příjezdové komunikace do podzemního parkingu nového OC umístěné na uličních 

stožárech výšky 10 m. 

 

- SO 157 – Areálové osvětlení západ  

na pozemcích parc.č. 1751/1, 2075/16, 2075/17, 2075/19, 5339, 5340, 1775/1, 2629/17 k.ú. Pardubice 

Jedná se o areálové osvětlení připojené ze systému rozvodů obchodního centra, které řeší osvětlení 

přilehlých chodníků podél obchodního centra u komunikace ulice kpt. Bartoše. V rámci tohoto 

obchodního souboru bude řešeno i tzv. akcentní osvětlení zeleně. 

 

- SO 160 – Přeložky trolejového vedení  

na pozemcích parc.č. 1749/8, 1751/1, 2075/15, 1749/2, 1749/6, 1775/1, 2075/8, 2605/73, 2629/12, 

2629/14, 3000/1, 3000/14, 3000/63, 2605/38, 2605/178, 2605/193 k.ú Pardubice 

Z důvodu stavby Galerie Pardubice se dostává několik stávajících trakčních stožárů do kolize. Z toho 

důvodu se musí provést přeložky kolidujících stožárů včetně trasy trakčních kabelů, protože 

komunikační úpravy na ulici Palackého třída způsobí rozšíření a změnu jízdních pruhů. 

Kolidující stožáry č. 53, 37, 39, 41, 43 budou nahrazeny novými stožáry ocelovými kónusovými o 

celkové délce 11,0 m. Poloha těchto stožárů je znázorněna na situaci trolejového vedení, jedná se o 

posunutí směrem od dnešního obrubníku do vyhovující polohy nových chodníků, podzemních vedení 

a i s ohledem na rozhledové poměry v křižovatce. 

Další kolidující trakční stožáry č. 5, 52, 54 a 55 budou v provedení běžných typových ocelových 

kulatých stožárů. 

Z důvodu změny poloh jízdních komunikačních pruhů na ulici Palackého třídě se musí změnit i 

poloha trolejbusové stopy při vjezdu do Terminálu. Dále se mění způsob komunikačních pruhů pro 

výjezd trolejbusových vozidel z Terminálu do ulice Palackého třídy. 

Nově budou osazeny dva nové stožáry č.56 a 57. Na tyto stožáry se výhybka zakotví a i vyvěsí 

váhová složka výhybky. 

V místě úsekových dělení se musí oba stávající děliče po převěsu posunout nad příslušný jízdní pruh 

a dále se do převěsu musí vložit ještě nový třetí dělič. Z toho důvodu se musí nově provést i propojení 

lan mezi trolejbusovými stopami. Odpojovač, svod svodiče a uzemnění zůstane stávající. 

Úprava trolejového vedení je v délce jedné stopy cca 170 m a druhé cca 120 m. 

Součástí úpravy trolejového vedení je i úprava kabelové trasy trakčních napájecích kabelů. 

Napájecí bod NB 56B zůstává beze změny vč. kabelové trasy vedené ze stávajícího trakčního 

rozvaděče TS, který zůstává ponechán. Přívod kabelů do skříně TS je v prostoru od bývalého lihovaru 

přeložen do jiné trasy (4 kusy trakčních kabelů). Tato trasa bude v budoucnu pojížděna těžkými 

mechanizmy, a proto se musí uložit do větší hloubky pomocí multikanálů se dvěma kabelovými 

komorami K1 a K2. V rámci výstavby uvnitř areálu GPA se předpokládá provedení hlubokého 
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výkopu některých medií (voda, kanalizace) a to již při křížení s nově provedenou kabelovou trasou. 

Stavební firma musí multikanály ochránit, aby nedošlo k jejich poškození a tím i k přerušení přívodu 

elektrické energie pro napájení trolejbusového vedení v Terminálu „A“. 

Nově posunutý napájecí vývod NB 56C bude mít i nový přívod kabelů ze skříně TS. Jedná se opět o 

4 kabely. Pokud by se při výstavbě nového jízdního komunikačního pruhu v blízkosti trakční skříně 

TS objevila možnost pohnutí této skříně, musí stavební firma provést zajištění, aby nedošlo k 

vychýlení skříně nebo jejímu pádu. 

 

- SO 165.2 – Přípojka plynu  

na pozemcích parc.č. 1749/8, 1755/9 k.ú. Pardubice 

Jedná se o přeložku stávající STL plynovodní přípojky. Přípojka lPE 90x5,2 je napojena na stávající 

STL plynovod lPE 160x9,1 a ukončena hlavním uzávěrem plynu v zemním provedení před hranicí 

projektovaného objektu GPA. Dále potrubí pokračuje jižním směrem a je ukončeno kulovým 

kohoutem ve sloupku. Poloha sloupku koliduje s projektovaným objektem, a tudíž musí být trasa 

přípojky přeložena.  

V SO 165.1 – Zrušení přípojek plynu řešeno zrušení části stávající přípojky, včetně stávajícího 

uzávěru a stavebního objektu. Po zrušení části přípojky bude na její konec pomocí elektrotvarovky 

napojeno potrubí nové a vedené v nové trase podél projektovaného objektu, kde bude po cca 25 m 

ukončena novým hlavním uzávěrem – kulovým kohoutem v nice ve fasádě. Před přechodem z 

vodorovné na svislou část bude na potrubí redukce 90/63. Stávající HUP v zemním provedení bude 

zrušen a na jeho místě potrubí propojeno. 

 

- SO 166 – Přeložky plynu  

na pozemcích parc.č. 1749/6, 2075/8, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14 k.ú. Pardubice 

Jedná se o přeložky stávajících NTL plynovodů a zrušení přípojky, které jsou vyvolány výstavbou 

nového objektu Galerie Pardubice.  

Stávající NTL plynovod ocel DN 300 je veden západně od projektovaného objektu podél ulice kpt. 

Bartoše. Na křižovatce s ulicí Palackého třídou je na něj napojen NTL plynovod PE 180, který vede 

převážně v chodníku jižně od projektovaného objektu. Tento plynovod byl protažen stávajícím 

plynovodem DN 200, který zde plní funkci ochranného potrubí. V dotčeném úseku je z plynovodu 

celkem 6 přípojek, z nichž 4 jsou již odpojeny a zalepeny na řadu. 

Stávající NTL plynovod DN 300 v ulici kpt. Bartoše bude v místě projektovaného vjezdu lokálně 

přeložen. Přeložka v délce 43 m bude provedena z potrubí lPE 315x17,9. Stejně tak bude přeložen 

stávající NTL plynovod PE 180 v ulici Palackého třída v místě projektovaného vjezdu. Přeložka 

v délce 77 m bude provedena z potrubí lPE 225x12,8. Tato dimenze je zvolena se souhlasem 

provozovatele vzhledem k nestandardnímu rozměru potrubí stávajícího plynovodu PE 180. 

Ze stávajícího plynovodu PE 180 je napojena přípojka PE 50, která bude v místě napojení na řad 

rozpojena a po odplynění potrubí vyjmuto ze země. 

 

- SO 167 – Přípojka horkovodu  

na pozemcích parc.č. 5348, 1751/1, 1749/6, 2075/10, 3000/59, 2605/38, 2605/181 k.ú. Pardubice  

Jedná se o horkovodní přípojku, napojenou na hlavní horkovodní řad 2x DN 200 vedoucí podél ulice 

Palackého třídy. V části pod ulicí Palackého třídou budou potrubí provedena řízeným protlakem, v 

ochranném potrubí 2x DN 500 délky cca 22 m. Provedení přípojky z předizolovaného potrubí 2x DN 

125. Délka přípojky cca 38 m. 

Jižně od ulice Palackého třída je vedeno stávající horkovodní potrubí 2x DN 200. Potrubí je uloženo 

v neprůlezném kanále. Projektovaný objekt Galerie Pardubice bude napojen dvojicí HV přípojek na 

stávající horkovod. Místa napojení na stávající HV byla stanovena EOP v blízkosti stávajících 

pevných bodů. 

Na základě předané tepelné bilance je stanovena dimenze HV přípojky DN 125. Projektovaná 

přípojka bude napojena na stávající HV 2x DN 200, projde stěnou kanálu a dále bude pokračovat 

směrem k připojovanému objektu již v předizolovaném potrubí. Vstup do objektu je obvodovou 

stěnou pomocí dvojice chrániček DN 200 s vodotěsnou a plynotěsnou ucpávkou. Zajištění možnosti 

posuvu potrubí při průchodu stěnou bude realizováno pomocí RACI kroužků. Před vstupem do 
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objektu je na potrubí dvojice kulových kohoutů 2x DN 125 v zemním provedení. Tyto uzávěry jsou 

součástí této části projektu a tvoří dělící místo mezi přípojkou a výměníkovou stanicí. Před kulovými 

kohouty je na potrubí pevný bod. Ve výměníkové stanici jsou jednotlivá potrubí přípojky 

odvzdušněna pomocí sběrače vzduchu DN 50 a dvojicí přírubových ventilů DN 15. Přechod mezi 

předizolovaným potrubím a potrubím černým je opatřen koncovým těsněním izolace. Potrubní rozvod 

z černých trubek je izolován minerální vatou s oplechováním. Další rozvody vč. výměníkové stanice 

jsou řešeny v samostatné části projektu. Součástí technologické části výměníkové stanice bude 

fakturační měření tepla na zpětném primárním potrubí. 

Potrubí přípojky bude v podzemním provedení v celé délce ze systému předizolovaného potrubí. 

Potrubí jsou uložena ve výkopu vedle sebe – topná větev vpravo ve směru zásobování teplem. Potrubí 

bude ukládáno do otevřeného výkopu s průměrným krytím 0,8 m.  

 

- SO 170.1 – Přípojky slaboproudu CETIN  

na pozemcích parc.č. 5348, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1755/9, 2075/16, 2075/17, 2075/19, 5340, 

1749/2, 1749/6, 1755/4, 2629/9, 2629/13, 2629/17 k.ú. Pardubice 

Jedná se o nové přípojky zemního telekomunikačního vedení společnosti CETIN. Z hlavní podzemní 

přeložené telekomunikační trasy budou provedeny odbočky nových telekomunikačních přípojek, 

ukončené u nově budovaného objektu.  

Celková délka nových tras cca 560 m. 

Dále budou vedeny nové rezervní podzemní trasy telekomunikačních vedení, které budou ukončeny v 

zeleném prostranství a využity pro napojení budoucích objektů v areálu.  

Celková délka nových tras cca 1040 m. 

 

- SO 170.2 – Přeložky slaboproudu CETIN  

na pozemcích parc.č. 5348, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 2075/15, 2075/17, 2075/19, 1749/6, 1755/4, 

1755/8, 1775/1, 2075/8, 2075/10, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 2605/38, 2605/180, 

2605/181, 2605/192 k.ú. Pardubice 

Jedná se o přeložky podzemního kabelového vedení telekomunikačního vedení společnosti CETIN. 

Na novém vedení budou umístěny nové kabelové komory (stávající kabelové komory bude zrušena).  

Pod komunikacemi a v místech, kde základy lávky zasahují do ochranného pásma vedení, budou 

založeny chráničky. 

Celková délka nových tras je cca 370 a 190 m. 

 

- SO 171.1 – Přípojka slaboproudu EDERA  

na pozemcích parc.č. 5348, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1755/9, 2075/16, 2075/19, 5340, 1749/2, 1749/6, 

1755/4, 2629/9, 2629/12, 2629/17 k.ú. Pardubice 

Jedná se o nové přípojky zemního telekomunikačního vedení společnosti EDERA Group a.s. Z hlavní 

podzemní přeložené telekomunikační trasy budou provedeny odbočky nových telekomunikačních 

přípojek P1 až P10, ukončené u nově budovaného objektu. 

Do bodů PV1 a PV2 budou vedeny nové rezervní podzemní trasy telekomunikačních vedení, které 

budou ukončeny v zeleném prostranství a využity pro napojení budoucích objektů.  

V místech, kde základy lávky zasahují do ochranného pásma vedení, budou založeny chráničky. 

Celková délka nové trasy 384 m. 

 

- SO 172 – Přípojky slaboproudu Fastport  

na pozemcích parc.č. 5348, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1743/11, 1744/1, 1749/1, 1749/2, 1749/6, 

2075/10, 2630/4, 2630/5, 3000/59 k.ú. Pardubice 

Jedná se o nové přípojky zemního telekomunikačního vedení společnost Fastport. Jedna přípojka je 

umístěna u východního konce komunikace do suterénního parkoviště ulice Hlaváčova, délka nové 

trasy 252 m.                                                                     

Druhá přípojka je vedena z ulice Palackého třídy, délka nové trasy 32 m, souběžně s horkovodní 

přípojkou. 
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- SO 173.1 – Přeložka kabelovodu MmP  

na pozemcích parc.č. 1775/1, 2629/12  k.ú. Pardubice 

Jedná se o přeložku kabelovodu bez sítí v ulici kpt. Bartoše. Na novém vedení budou umístěny nové 

kabelové komory (stávající kabelové komory budou zrušeny).  

Celková délka nové trasy cca 80 m. 

 

- SO 175 – Přípojky vody  

na pozemcích parc.č. 5348, 1751/1, 5347, 1749/6 k.ú. Pardubice 

Objekt bude napojen dvěma vodovodními přípojkami, propojenými v rozvodu vnitřního vodovodu v 

suterénu přes sekční šoupě, které bude trvale uzavřené a zaplombované a bude sloužit pro havarijní 

zásobování při poruše na některé přípojce. 

- PVO 1 přípojka vody TLT DN150 napojena z nového veřejného vodovodu DN 200 (SO 176 – 

Veřejný vodovod DN200), vedeného ze stáv. vodovodu TLT DN 500 pod ulicí kpt. Bartoše a 

ukončeného před objektem nadzemním hydrantem. Délka 12 m. 

- PVO 2 přípojka vody TLT DN 100 bude napojena na řad LT 150 v ulici Palackého třídě. Délka 

12  m. 

Vodovodní přípojky jsou navrženy z tvárné litiny s PUR výstelkou, potrubí bude ukládáno v paženém 

výkopu na pískové podkladní lože, opatřeno pískovým obsypem 300 mm nad vrchol trouby a 

zasypáno štěrkopískem.  

 

- SO 176 – Veřejný vodovod DN200  

na pozemcích parc.č. 1751/1, 5347, 1755/4, 2629/9, 2629/14 k.ú. Pardubice 

Nově navržený veřejný vodovod DN 200 v délce 50 m slouží pro napojení vodovodní přípojky 

PVO1. Bude napojen na stáv. vodovod TLT DN 500 na protilehlé straně ulice kpt. Bartoše, pod 

komunikací bude veden protlakem (28 m). V chodníku před objektem obchodního centra bude 

vodovod ukončen požárním nadzemním hydrantem přes šoupě. Z vodovodu bude přes odbočku 

napojena vodovodní přípojka v přímém směru (SO 175 – Přípojka vody).  

Vodovodní potrubí je navrženo z tvárné litiny s PUR výstelkou, hrdlové trouby délky 6 m. Úseky 

mimo komunikaci budou realizovány v paženém výkopu, potrubí bude uloženo na pískové podkladní 

lože a opatřeno pískovým obsypem 300 mm nad vrchol trouby a zasypáno štěrkopískem. Trasa pod 

ulicí kpt. Bartoše bude provedena z potrubí Natural, zatahovaného do ocelové chráničky světlosti 

min. 400 mm, trouby budou vybaveny zámkovými spoji typu Univerzal Ve a vystřeďovacími 

kroužky. 

 

- SO 177.2 – Přeložka vodovodu DN150  

na pozemcích parc.č. 1749/6, 1775/1, 2075/8, 2075/10, 2629/17 k.ú. Pardubice 

Stávající veřejný vodovod DN150, vedený podél ulice Palackého třídy, je dle předaného zaměření 

v kolizi s nově umístěnými sloupy VO a je materiálově na hranici životnosti. Bude přeložen v celé 

délce podél navržené výstavby obchodního centra až k ulici kpt. Bartoše, celková délka je cca 223 m 

(z toho 148  m se jedná o výměnu potrubí v původní trase, 75 m o přeložku.) V místě křížení 

s plánovaným podchodem pod ulicí Palackého třídou se v případě krytí menšího než 1 m použije 

předizolované potrubí ISOPAM a na potrubí se osadí automatický vzdušník. Budou použita 

přechodová kolena 30-45°, hydranty nadzemního typu podle požadavku požárního zabezpečení.  

Vodovodní potrubí je navrženo z tvárné litiny s PUR výstelkou, hrdlové trouby délky 6 m. Potrubí 

bude ukládáno v paženém výkopu, potrubí bude uloženo na pískové podkladní lože a opatřeno 

pískovým obsypem 300 mm nad vrchol trouby a zasypáno štěrkopískem. 

V místech, kde do ochranného pásma potrubí lokálně zasahují základy lávky, sloupy SSZ, sloupy VO 

a trolejového vedení, budou založeny ocelové chráničky. 

Jako součást přeložky bude zrušena původní vodovodní přípojka pro odstraněný objekt č.p. 3160, 

dočasně využívaná pro zařízení staveniště (SO 177.1 – Zkrácení vodovodní přípojky). 
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- SO 180 – Úprava odvodnění komunikací  

na pozemcích parc.č. 1749/6, 1775/1, 2075/8, 2605/46, 2605/73, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 3000/1, 

2605/38, 2605/80, 2605/178, 2605/180, 2605/181 k.ú. Pardubice 

 

Úprava odvodnění komunikací je vyvolána jejich lokálními úpravami. Jedná se o úpravu tvaru 

komunikace ulice kpt. Bartoše v souvislosti s vytvořením nového zálivu pro taxi, úpravu tvaru 

západního nároží křižovatky ulice Palackého třídy/ulice kpt. Bartoše a rozšíření komunikace ulice 

Palackého třída podél navrhovaného objektu. 

Odvodnění nově tvarované komunikace a části přilehlých chodníků při ulici kpt. Bartoše (nový záliv 

pro taxi) bude napojeno do stávající jednotné kanalizace PVC 300 v koncové šachtě. Nová dešťová 

kanalizace z kanalizačního potrubí PVCØ300 má celkovou délku 36  m a jsou na ní navrženy dvě 

revizní šachty. Do kanalizace se napojí dvě nové uliční vpusti a liniový žlab. Kanalizační potrubí 

bude pokládáno v pažené rýze na pískový podsyp 100 mm a bude opatřeno obsypem 300 mm nad 

vrchol trouby. Zásyp bude proveden štěrkopískem hutněným po vrstvách, povrchy budou provedeny 

jako součást nových komunikací a zpevněných ploch. 

Úprava tvaru západního nároží křižovatky ulice Palackého třídy/ulice kpt. Bartoše spočívá v rozšíření 

komunikace a s tím spojený posun odvodňovacích prvků. Nový liniový odvodňovací žlab bude 

napojen potrubím PVC 200 v délce 20 m do kanalizace DN 600 v ose ulice Palackého třídy. Dvě 

přeložené uliční vpusti se odvodní potrubím PVC 200 v délce 2 x 1,2 m do stávajících přípojek od 

původních uličních vpustí. 

Rozšíření komunikace ulice Palackého třídy zahrnuje posun stávajícího liniového odvodňovacího 

žlabu o cca 2,7 m severně k novým obrubníkům. Odvodňovací žlab bude napojen potrubím PVC 200 

v délce 2 m do stávající koncové šachty na stávající přípojce původního žlabu. Stávající přípojka z 

PVC 200 v délce 24 m zůstane beze změny. 

U JV vstupu do objektu OC se vlivem rozšíření komunikace ulice Palackého třídy odvodní přeložený 

liniový odvodňovací žlab. Odvodňovací žlab bude napojen potrubím PVC 200 v délce 1 m do 

stávající přípojky původního žlabu. 

 

- SO 181 – Dešťová kanalizace zpevněných ploch  

na pozemcích parc.č. 5348, 1751/1, 5346, 1749/6 k.ú Pardubice 

Zpevněné plochy u jihovýchodního rohu objektu, které nelze vyspádovat do zeleně, budou 

odvodněny do stávající veřejné jednotné kanalizace. Jedná se o příjezdovou plochu z ulice Palackého 

třídy k jižním vjezdovým rampám a o dílčí pochozí plochu před jihovýchodním vstupem do objektu. 

Navržená dešťová kanalizace z kanalizačního PVCØ200 má celkovou délku cca 120 m a jsou na ní 

navrženy tři revizní šachty. Do kanalizace se napojí dvě nové uliční vpusti před napojením vjezdu na 

ulici Palackého třídu a bezpečnostní odvodňovací žlab na vrcholu vjezdové rampy do suterénu 

objektu (je již krytý konstrukcí objektu), v pěší ploše u vstupu do objektu se odvodní terasa. 

Kanalizační potrubí bude pokládáno v pažené rýze na pískový podsyp 100 mm a bude opatřeno 

obsypem 300 mm nad vrchol trouby. Zásyp bude proveden štěrkopískem hutněným po vrstvách, 

povrchy budou provedeny jako součást nových komunikací a zpevněných ploch. Kanalizace 

zpevněných ploch se napojí v revizní šachtě na areálovou jednotnou kanalizaci (SO 191 – Jednotná 

kanalizace areálová), která odvodňuje i splaškové vody z objektu a bude napojena kanalizační 

přípojkou KAP4 (SO 190 – Přípojka splaškové kanalizace) na překládanou jednotnou stoku DN700 

(SO 192.2 – Rekonstrukce veřejné kanalizace). 

 

- SO 182 – Zrušení dešťové kanalizace Palackého 

na pozemcích parc.č. 1749/6, 1775/1, 1775/2, 2075/8, 2075/9, 2075/10, 2629/17, 2605/38, 2605/181 

k.ú. Pardubice 

Zrušení stávající nefunkční dešťové kanalizační stoky 600/900 podél ulice Palackého třídy bude 

provedeno v celé délce (cca 250 m), v koncové šachtě se napojení zaslepí a profil kanalizace se v celé 

délce zaplní stabilizátorem. Revizní šachty se rozeberou na úroveň stoky a zbylá část se vyplní 

betonem. 
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- SO 183 – Dešťová kanalizace areálová a vsakovací objekt  

na pozemcích parc.č. 1749/8, 1755/9, 1749/2, 1755/4, 1755/8 k.ú. Pardubice 

Odvodnění dešťových vod ze střech navrženého objektu obchodního centra je svedeno do areálové 

dešťové kanalizace a následně zaústěno do otevřeného retenčně-vsakovacího objektu.  

Areálová dešťová kanalizace: 

Areálová dešťová kanalizace má dvě samostatné větve. Pro odvodnění „čistých“ střech objektu, které 

jsou svedeny do akumulační nádrže o objemu V=250m3 v 1.NP a napojuje se pouze havarijní přepad, 

je navržena kanalizace PVC Ø300 v délce cca 5 m, ukončená výústním objektem do otevřené 

retenčně-vsakovací nádrže na její jihozápadní straně. Pro odvodnění dešťových vod ze střešního 

parkoviště je navržena kanalizace PVCØ300 v ploše při severovýchodní fasádě objektu. Má celkovou 

délku 94  m a je na ní navrženo pět revizních šachet. Do ní se napojí ve dvou místech vnitřní dešťová 

kanalizace z objektu. Ukončena bude výústním objektem do otevřené vsakovací nádrže na východní 

straně. Dešťové vody budou předčištěny v typovém venkovním odlučovači lehkých kapalin, 

osazeném na kanalizaci v zelené ploše. 

Odlučovač lehkých kapalin (SO 202) je navržen typu ACO Oleopator G NS 150/15000 H (Q=150 

l/s), osazený v zemním provedení v zelené ploše u východní fasády. Příjezd pro servisní vozidlo je 

zajištěn po zpevněné ploše od ulice Palackého třídy.  

Kanalizační potrubí bude pokládáno v pažené rýze na pískový podsyp 100 mm a bude opatřeno 

obsypem 300 mm nad vrchol trouby. Zásyp bude proveden štěrkopískem hutněným po vrstvách, 

povrchy budou provedeny jako součást nových komunikací a zpevněných ploch. 

Otevřená retenčně-vsakovací nádrž:  

Pro likvidaci dešťových vod ze střech nového objektu obchodního centra je navržena severně od 

objektu otevřená retenčně-vsakovací nádrž. Cílem je maximální zachycení srážkových vod v místě 

dopadu na území. Nádrž plní funkci vsakovací v dolní třetině návrhového objemu a funkci retenční 

s řízeným odtokem do kanalizace v horní části. Vsakovací objekt je navržen jako otevřená přírodní 

nádrž se dnem zhruba 500 mm nad úrovni stávajícího terénu. Zahloubení proti upravenému terénu 

bude cca 0,8-1,0 m  a na východní straně až1,8 m a bude vytvořeno vysvahováním 1:1,5-1:2 . Na 

severní straně bude nádrž oddělena od parku cca 0,8 m vysokou hrází, kterou tvoří nově budovaná 

cyklostezka. Dno i svahy budou osety travou a menšími keři, aby byla umožněna pravidelná údržba.  

Potrubí dešťové kanalizace z objektu je zaústěno do nádrže ve dvou místech, uprostřed severní fasády 

je vyveden přepad z akumulační nádrže v objektu, z východní strany je do nádrže vyústěno potrubí 

areálové dešťové kanalizace vod ze střešního parkingu, předčištěných v odlučovači lehkých kapalin. 

Vyústění bude provedeno do svahu nádrže, opevněného žulovou dlažbou. Ve dně nádrže je navržen 

uklidňovací pás z hrubého kameniva frakce 32/64 mm, který slouží pro zpomalení přítoku a chrání 

vegetační dno proti vymílání.  

 

- SO 190 – Přípojky splaškové kanalizace  

na pozemcích parc.č. 1749/8, 1753/2, 5347, 5340, 1749/2, 1775/1, 2075/9, 2629/9, 2629/17, 2629/38 

k.ú. Pardubice 

Odvodnění splaškových a dešťových vod z navrženého objektu obchodního centra do veřejné 

jednotné kanalizace je navrženo celkem 5 ks přípojek DN200: 

KAP 1 – DN200 – 10 m – splašková, do stoky DN1000 při ulici kpt. Bartoše. 

KAP 2 – DN200 – 35 m – splašková, do stoky DN1000 při ulici kpt. Bartoše, protlak 

s bezvýkopovým napojením do stávající revizní šachty s převýšením cca 600-700 mm. 

KAP 3 – DN200 – 16 m – splašková, do rekonstruované jednotné stoky DN 800 u nádraží ČSAD. 

KAP 4 – DN200 – 5 m – jednotná, do rekonstruované jednotné stoky DN 800 u nádraží ČSAD. 

KAP 5 – DN300 – 5 m – dešťová, do rekonstruované jednotné stoky DN 800 nádraží ČSAD. 

Kanalizační přípojky KAP1-KAP3 odvodňují splaškové vody z částí objektu, jednotná přípojka 

KAP4 slouží pro napojení areálové jednotné kanalizace na východní straně objektu. Přípojka KAP5 je 

dešťová a slouží k napojení řízeného odtoku z otevřené retenční nádrže.  

Kanalizační přípojky jsou navrženy z kameninového potrubí DN 200 mm, potrubí bude ukládáno 

v otevřeném výkopu na betonovou podkladní desku do pražců a obetonováno.  Zásyp rýhy 

štěrkopískem, v případě vhodnosti i tříděným výkopkem, bude hutněn po vrstvách.  
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- SO 191 – Jednotná kanalizace areálová  

na pozemcích parc.č. 5348, 1749/8, 1751/1, 5344 k.ú. Pardubice 

Navržená jednotná areálová kanalizace napojuje splaškovou kanalizaci z jihovýchodního rohu 

obchodního centra a dešťovou kanalizaci odvodnění zpevněných ploch. Je navržena z kanalizačního  

PVC Ø200 tř. SN8, má celkovou délku 27  m a jsou na ní dvě revizní šachty, přičemž koncová je již 

součást kanalizační přípojky (SO190 – Přípojky splaškové kanalizace). Kanalizační potrubí bude 

pokládáno v pažené rýze na pískový podsyp 100 mm a bude opatřeno obsypem 300 mm nad vrchol 

trouby. Zásyp bude proveden štěrkopískem hutněným po vrstvách, povrchy budou provedeny jako 

součást nových komunikací a zpevněných ploch. 

 

- SO 192.2 – Rekonstrukce veřejné kanalizace  

na pozemcích parc.č. 1749/8, 1753/2, 2075/15, 1749/1, 1749/2, 1749/6, 2075/8 k.ú. Pardubice 

Stávající jednotná kanalizace 750/1100 v úseku od ulice Palackého třídy po spojnou šachtu s bývalou 

přípojkou DN500 areálu HOBÉ bude rekonstruována v celé délce. Bude provedena 

přeložka/rekonstrukce z kameninového potrubí DN800 ve stávající trase. Výškově trasa zachovává 

stávající úroveň až za křížení s nově navrženou podzemní vjezdovou rampou do objektu obchodního 

centra, pak bude sklon zvětšen a napojení do koncové šachty sníženo o cca 600 mm, což je umožněno 

zrušením stávajícího převýšení v šachtě. V úseku křížení s vjezdovou rampou jsou v předstihu 

provedeny jako součást vjezdu do stavební jámy nové revizní šachty (RS3 a RS4), propojené 

provizorním potrubím PVC/PP DN700, šachty zůstanou jako definitivní a potrubí se nahradí 

definitivním kameninovým. 

Nová stoka je navržena z kameninového potrubí DN 700 mm v celkové délce 230 m a je na ní 

navrženo 5 ks revizních šachet. V úseku RS3-RS4 je potrubí vedeno nad vjezdovou rampou do 

obchodního centra a bude uloženo do betonového lože na stropní konstrukci rampy. V revizních 

šachtách RS2 a RS4 jsou napojeny přípojky stávající areálové kanalizace bývalého ČSAD. Dvě 

kanalizační přípojky DN 200 z nového obchodního centra (KAP3 a KAP4) se napojí na připravené 

odbočky.  

Navržená kanalizace bude provedena z kameninových hrdlových trub, ukládaných na betonovou 

podkladní desku do pražců. Potrubí bude ukládáno v paženém výkopu a opatřeno štěrkopískovým 

obsypem 300 mm nad vrchol trouby. Zásyp rýhy štěrkopískem, v případě vhodnosti i tříděným 

výkopkem, bude hutněn po vrstvách. Revizní šachty jsou z betonových prefabrikovaných dílů 

opatřené plnými litinovými poklopy třídy D400. Jako možná varianta je vyvložkování stávající stoky 

tuhou vložkou (KAVO). 

 

- SO 193.2 – Přeložka areálové kanalizace ČSAD-odvodnění komunikací  

na pozemcích parc.č. 1753/2, 1753/5 k.ú. Pardubice 

Nový úsek areálové kanalizace slouží pro odvodnění dvou nových uličních vpustí na příjezdové 

komunikaci a záchytného žlabu na začátku vjezdové rampy do parkingu obchodního centra. Napojí se 

do koncové revizní šachty RS23 na přeložce areálové kanalizace ČSAD (SO 193.1 – Přeložka 

areálové kanalizace ČSAD), provedené současně s vjezdovou rampou do stavební jámy. 

Areálová kanalizace je navržena z kanalizačního PVC třídy SN8, Ø 200 v délce 50 m a je na ní jedna 

nová revizní šachta. Potrubí bude ukládáno v otevřeném výkopu na pískové lože tl. 100 mm a 

opatřeno obsypem ze štěrkopísku 300 mm nad vrchol trouby. Zásyp rýhy štěrkopískem, v případě 

vhodnosti i tříděným výkopkem, bude hutněn po vrstvách. Revizní šachta je z betonových 

prefabrikovaných dílů opatřené plným litinovým poklopem třídy D400. 

 

- SO 201 – Odlučovače tuků  

na pozemcích parc.č. 1751/1, 5340 k.ú. Pardubice 

Tuková kanalizace od restaurací je svedena na dva samostatné odlučovače tuků OT1 a OT2.  Pro 

restaurační provozy obchodního centra je navržen vnitřní automatický odlučovač tuků OT1 velikosti 

NS15 (Q=15 l/s) v kompaktním provedení z polypropylenu, osazený v samostatné místnosti v 1. PP u 

vnitřního zásobovacího dvoru. Výtlak tuků bude vyveden na fasádu v zásobovacím dvoře, vyčištěné 
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odpadní vody budou přečerpávány pomocí kompaktního čerpacího boxu do vnitřního rozvodu 

splaškové kanalizace. 

Pro restaurační provozy hotelu je navržen vnitřní automatický odlučovač tuků OT2, velikosti NS4 

(Q=4 l/s) v kompaktním provedení z polypropylenu, osazený v samostatné místnosti v 1.PP u západní 

fasády. Výtlak tuků bude vyveden na venkovní fasádu poblíž zálivu pro taxi, vyčištěné odpadní vody 

budou přečerpávány pomocí kompaktního čerpacího boxu do vnitřního rozvodu splaškové 

kanalizace. 

 

- SO 202 – Odlučovače lehkých kapalin  

na pozemku parc.č.1749/8 k.ú. Pardubice  

Plochy s rizikem znečištění úkapy ropných produktů jsou odvodněny do dešťové kanalizace přes 

odlučovače lehkých kapalin. Patří sem střešní parkoviště a navazující úsek příjezdové rampy. 

Celkový odtok dešťových vod Qmax = 133 l/s. 

Odlučovač lehkých kapalin je předběžně navržen typu ACO Oleopator G NS 150/15000 H (Q=150 

l/s), osazený v zemním provedení v zelené ploše u východní fasády. Odlučovač tvoří válcová nádrž 

ze sklolaminátu vyztuženého skelnými vlákny, který splňuje materiálové požadavky normy EN 858-1 

a má tuhou konstrukci pro osazení do země.  

Příjezd pro servisní vozidlo je zajištěn po zpevněné ploše od ulice Palackého třídy. Odpadní potrubí z 

odlučovače je součást areálové dešťové kanalizace a je vyústěno do otevřené vsakovací nádrže na 

severní straně objektu OC. Odlučovač je vybaven 3 plnými litinovými poklopy tř. D400, bude 

pravidelně kontrolován a obsah vyvářen odbornou firmou k likvidaci na ČOV. 

 

Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací stavby výkres č. C.3 (Galerie Pardubice), která je 

součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Němeček, autorizovaný 

inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT-0008661), v 06/2020. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- stavba multifunkčního objektu „Galerie Pardubice“, lávka, rampa, komunikace, cyklostezky – 

nadzemní stavby 

- inž. sítě, přípojky, přeložky – podzemní stavba 

- sadové úpravy. 

 

III. Vydává podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 

územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   z m ě n ě   v y u ž i t í   ú z e m í 

pro účel  

Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé (fáze 2) 

na pozemcích st. 7194/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. 10249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. 

č. 1749/1 (ostatní plocha), 1749/2 (ostatní plocha), 1749/6 (ostatní plocha), 1749/8 (ostatní plocha), 

1751/1 (ostatní plocha), 1753/2 (ostatní plocha), 1753/5 (ostatní plocha), 1753/6 (ostatní plocha), 

1755/4 (ostatní plocha), 1755/8 (ostatní plocha), 1755/9 (trvalý travní porost), 1775/1 (ostatní 

plocha),  2075/8 (ostatní plocha), 2075/10 (ostatní plocha), 2075/15 (ostatní plocha), 2075/16 (ostatní 

plocha), 2075/17 (ostatní plocha), 2075/18 (ostatní plocha), 2075/19 (ostatní plocha), 2605/8 (ostatní 

plocha), 2605/38 (ostatní plocha), 2605/180 (ostatní plocha), 2605/181 (ostatní plocha), 2605/192 

(ostatní plocha), 2629/9 (ostatní plocha), 2629/12 (ostatní plocha), 2629/13 (ostatní plocha), 2629/14 

(ostatní plocha), 2629/17 (ostatní plocha), 2629/38 (ostatní plocha), 5338 (ostatní plocha), 5339 

(ostatní plocha), 5340 (ostatní plocha), 5341 (ostatní plocha), 5342 (ostatní plocha), 5343 (ostatní 

plocha), 5344 (ostatní plocha), 5345 (ostatní plocha), 5346 (ostatní plocha), 5347 (ostatní plocha), 

5348 (ostatní plocha) v katastrálním území Pardubice; 

jedná se o terénní úpravy v rozsahu budoucí stavební jámy.  
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Provedení těchto terénních úprav je podmíněno provedením přeložek, rušení a přípojek inženýrských sítí 

v prostoru budoucí stavební jámy: 

- SO 99 – Stavební jáma (fáze 2) 

 

Plošné vymezení a určení nového využití území: 

- jedná se o  paženou jámu přibližně lichoběžníkového  tvaru rozměrů cca 242 x 142 m, hloubky až 11 

m s paženou výjezdovou rampou rozměrů cca 112 x 14 m 

- bude odtěženo cca 213.000 m3 zeminy.  

 

Stavba bude umístěna v souladu s koordinační situací stavby výkres č. C.3 (Úpravy terénu po demolici 

objektů bývalého areálu lihovaru Hobé), která je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou 

vypracoval Ing. Jaroslav Němeček, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT-0008661), 

v 06/2020. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: 

- vlastní provedení stavební jámy; stavební jáma bude zajištěna převrtávanou pilotovou stěnou 

s odolností proti působení hladiny podzemní vody, stěny budou kotveny lanovými kotvami  v rozteči 

1,8 m ve třech výškových úrovních, opatření zamezující průsakům spodní vody do základové spáry 

pomocí technologie tryskové injektáže. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru 

Hobé (fáze 2), její provádění a užívání: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. 7194/1, st. 10249, parc. č. 1749/1, 1749/6, 1749/8, 1751/1, 

1753/1, 1753/2, 1753/3, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 1753/9, 1753/13,  1755/4, 1755/8, 

1755/9, 2075/8, 2075/10, 2075/16, 2075/19, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 5339, 

5340, 5345, 5346, 5347, 5348 v katastrálním území Pardubice v souladu s koordinační situací stavby 

výkres č. C.3 (Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé), která je součástí 

dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Němeček, autorizovaný inženýr 

pro pozemní stavby (ČKAIT-0008661), v 06/2020, která obsahuje výkres současného stavu území  se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 

okolí. 

2. Současně se vymezuje část pozemků st. 7194/1, st. 10249, parc. č. 1749/1, 1749/6, 1749/8, 1751/1, 

1753/1, 1753/2, 1753/3, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 1753/9, 1753/13,  1755/4, 1755/8, 

1755/9, 2075/8, 2075/10, 2075/16, 2075/19, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 5339, 

5340, 5345, 5346, 5347, 5348 v katastrálním území Pardubice jako pozemek stavební tak, jak je 

zakresleno s koordinační situaci stavby výkres č. C.3 (Úpravy terénu po demolici objektů bývalého 

areálu lihovaru Hobé), která je součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. 

Jaroslav Němeček, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT-0008661), v 06/2020.  

3. Před zahájením stavby bude proveden pyrotechnický průzkum. 

4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního 

prostření, oddělení ochrany přírody č.j. MmP 8471/2021/Ve ze dne 10.2.2021 – souhlasu s odnětím 

půdy ze zemědělského půdního fondu: 

o celkové výměře 2 193 m2, za účelem realizace záměru „Úpravy terénu po demolici objektu 

bývalého lihovaru HOBÉ", dle předložené situace odnětí ze ZPF, která je nedílnou součástí tohoto 

stanoviska (pro účely vytvoření výše uvedené přílohy bylo využito podkladu doloženého žadatelem). 
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Stanovuje tyto podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen „ZPF"): 

1) Zábor bude trvale — viditelně vyznačen v terénu a bude zajištěno nepřekročení jeho hranic. V 

případě překročení odnímané výměry bude požádáno o doplnění tohoto souhlasu. 

2) Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF, je žadateli udělena výjimka z 

povinnosti provedení skrývky kulturních vrstev půdy. 

3) Povinný k platbě odvodů (tj. žadatel) je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o 

odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, v daném případě MmP OŽP 

a) doručit kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, pro které je souhlas s odnětím 

podkladem a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti, 

b) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

Za trvalý zábor zemědělské půdy o celkové výměře 2 193 m2 za účelem realizace záměru 

„Úpravy terénu po demolici objektu bývalého lihovaru HOBÉ” stanovuje žadateli povinnost 

zaplatit odvod v orientační výši 37.500,30 Kč. Výše odvodu je podle § 9 odst. 9 zákona o ochraně 

ZPF pouze orientační a bude upřesněna v rozhodnutí o odvodu. Odvod bude předepsán 

samostatným rozhodnutím po předložení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, pro které je 

souhlas s odnětím podkladem. 

5. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, 

oddělení odpadů a ovzduší č.j. OŽP/95971/20/LO ze dne 2.11.2020: 

• V případě prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby 

tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene 

stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po 

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

• v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném 

úřadě městského obvodu Pardubice, 

• na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou 

firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle 

výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb. 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního 

prostředí, oddělení odpadů a ovzduší č.j. OŽP/119510/20/Lo ze dne 14.12.2020: 

• Veškeré vzniklé odpady, je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to 

buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

• Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude 

původcem odpadů, které při stavbě vzniknou. 

• Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 

druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

• Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, kdy recyklace 

dále využitelných odpadů je nadřazena jejich odstraňování (§9a). 

• Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit kontaminaci zemin, ke které mohlo dojít při dřívější činnosti 

v demolovaných objektech, požadujeme, aby se při nakládání se vzniklými odpady postupovalo v 

souladu s výsledky laboratorních vyhodnocení odebraných vzorků. 

• Zákon o odpadech se dle aktuálního znění § 2 odst. 3) nevztahuje na nakládání s 

nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, 

pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, 

na kterém byl vytěžen. 

• Doklady o kvalitě, množství a způsobech nakládání s vytěženým materiálem a vzniklými odpady 

budou připraveny k předložení při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a 

životního prostředí č.j. ÚMOI/5115/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 23.9.2020: 

• Veškeré zařízení staveniště, skládky materiálu, odpad ze stavební činnosti, stavební mechanizmy, 
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apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora. 

• V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, nebo v případě provádění 

stavebních prací na místní komunikaci je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 

požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení 25 odst.6 písm. c) 

zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů příslušný silniční 

správní úřad, kterým je odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice 

l. V případě, umístění stavebního zařízení, nebo provádění stavebních prací na veřejném 

prostranství — na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, je 

zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto 

prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. Ve 

všech výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a 

pro provádění stavebních prací a dále podmínky konečných úprav předmětných místních či 

účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň apod.). 

• Dotčené místní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravou narušovány a 

znečišťovány. Případné znečistění musí být neprodleně odstraněno. Zhotovitel za tímto účelem 

zajistí pravidelné čištění pozemních komunikací. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí 

být ani krátkodobě skladována na pozemních komunikacích. 

• Veškerá vozidla a stavební technika nad 3,5 tuny budou pro vjezd do areálu a výjezd z areálu 

lihovaru využívat pouze přístup z ul. kpt. Bartoše. 

• Veškerá vozidla, odvážející stavební suť nebo zeminu budou opatřena plachtou tak, aby 

nedocházelo ke znečištění pozemních komunikací. 

• V případě znečištění veřejných prostranství v důsledku provádění prací, zajistí zhotovitel 

neprodleně jejich úklid. 

• Všechny dřeviny, které budou dotčeny stavbou, budou důsledně ochráněny proti poškození 

vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích”, a to jak kmen, koruna, tak i 

kořenový systém. Při případném provádění výkopových prací v blízkosti těchto dřevin zajistí 

investor přítomnost odborného dozoru na místě, který bude dohlížet na dodržování postupů 

stanovených výše uvedenou normou. 

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru 

dopravy a životního prostředí č.j. ÚMOI/2952/2021/ODŽ/25/Peš-4 ze dne 24.8.2021 – povolení 

kácení dřevin: 

1)  Vydává souhlasné stanovisko s pokácením níže uvedených dřevin za dodržení podmínky uvedené 

pod tabulkami: 

číslo v 

situaci 

Druh dřeviny 

Obvod kmene 

ve 130 cm nad 

zemí 

pozemek v k.ú. 

Pardubice — vlastník 

pozemků SP. 

REDSTONE 

HOUSE 

26 Topol SP. (Populus SP.) 345 p.p.č. 1755/9 

27 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 94 p.p.č. 1749/8 

28 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 119 p.p.č. 1755/9 

29 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 82 p.p.č. 1749/8 

30 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 82 p.p.č. 1749/8 

31 Lípa malolistá (Tilia cordata) 100 p.p.č. 1749/8 

32 Lípa malolistá (Tilia cordata) 104 p.p.č. 1749/8 

33 Javor mléč (Acer platanoides) 91 p.p.č. 1749/8 
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35 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 129 p.p.č. 1749/8 

36 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 141 p.p.č. 1749/8 

37 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 157, 38 p.p.č. 1749/8 

39 Javor mléč (Acer platanoides) 100 p.p.č. 1749/8 

57 Lípa malolistá (Tilia cordata) 110 p.p.č. 1749/8 

58 Lípa malolistá (Tilia cordata) 94 p.p.č. 1749/8 

 

2) Kácení uvedených dřevin se povoluje za následujících podmínek: 

o kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést níže uvedený stavební záměr podle 

zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a dále v období tzv. vegetačního klidu (od listopadu do poloviny března) 

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního 

řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „Úpravy terénu po demolici objektů bývalého 

areálu lihovaru Hobé” dle přiložené projektové dokumentace — stupeň dokumentace ZVU, 

název stavby „Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé”, 

zpracovatel OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, datum 

07/2020. 

9. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Pardubic, odboru majetku a investic, oddělení pozemků 

a převodu nemovitostí: 

• stavby budou vybudovány dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný 

převod do majetku města, 

• stavby budou koordinovány s uzavřenými smluvními vztahy váznoucími na pozemcích 

označených jako p.p.č. 1749/6 v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.010-0240-2020/21 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035), 

p.p.č. 2629/17 v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.407-

0699-2009 uzavřená se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567), p.p.č. 3000/1, p.p.č.3000/14 

vše v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 018-0422-2017- 

uzavřená se společností Fasport a.s., IČO 27522580), 

• realizace náhradní výsadby bude konzultována s Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního 

architekta a bude získáno souhlasné vyjádření MO Pardubice I (jako správce veřejné zeleně) 

• pří výsadbě zeleně budou respektována ochranná pásma inž. sítí 

• pozemky v majetku města, do kterých bude zasahováno, budou uvedeny do původního stavu 

10. V případě provádění prací jiným investorem mající vliv na v textu uvedený soubor staveb, budou 

práce investorů časově navzájem zkoordinovány. 

11. Před realizací stavby budou vytýčena všechna podzemní vedení a jejich trasy vč. ochranných pásem, 

budou respektovány v souladu s příslušným ustanovením zákona č.458/2000 Sb. Trasy přípojek inž. 

 
číslo v 
situaci 

 
Druh dřeviny 

 
Obvod kmene 
ve 130 cm nad 

zemí 

pozemek k.ú. 

Pardubice — vlastník 

pozemků Statutární 

město 

Pardubice 

1 Tilia cordata 88 p.p.č. 2629/17 

2 Pseudotsuga menziesii 173 p.p.č. 2629/17 

13 Salix SP. 119, 113, 88, 88, 
82 

p.p.č. 1755/4 

38 Tilia cordata 88 p.p.č. 1749/1 

47 Tilia cordata 116 p.p.č. 1749/1 
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sítí a způsob jejich realizace bude odsouhlaseno jejich správci, správci všech podzemních vedení a 

stávajících zařízení. Při realizaci přípojek inž. sítí bude zajištěna bezporuchovost stávajících zařízení. 

Po realizaci přípojek inž. sítí bude povrch nad stávajícími zařízeními uveden do původního stavu. 

12. Zemní práce a pokládky jednotlivých kabelů a potrubí inž. sítí budou zkoordinovány. Při navrhování 

a realizaci inž. sítí bude respektována ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

13. Při stavebních pracích nesmí dojít ke snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí 

dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení. 

14. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při 

přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu 

těchto zařízení. 

15. Budou dodrženy podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace, a.s. zn. Jo/2021/v.k-959 ze dne 

17.12.2020: 

• Při návrhu a realizaci vodovodů a kanalizací a jejich přeložek budou respektovány Technické 

standardy VAK Pardubice. 

Rovněž budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací min v rozsahu ustanovení 

zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

• Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely 

požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ustanovení § 8 odst. 10 zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Hydranty tedy nebudou označovány 

jako požární. 

• V PD nutno sjednotit materiály nových a překládaných tras vodovodů a kanalizací:  

o veřejný vodovod a přípojky: TLT s PU vystýlkou a ochranou proti bludným proudům veřejná  

o kanalizace a přípojky: kamenina 

o v případě použití plastového kanalizačního potrubí (např. vnitřní nebo areálové rozvody) je v 

Pardubicích nutno používat SN 12. 

• Před zahájením prací budou vytýčena stávající podzemní vedení ve správě VAK min v rozsahu 

řešených objektů a v možném dosahu účinku prováděných prací předmětných SO. 

• Vytěžený materiál ani skládky materiálu a deponie nebudou umísťovány v okolí trasy veřejného 

vodovodu a kanalizace. 

Na hydranty a traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. 

Veškeré armatury a tvarovky a další zařízení veřejného vodovodu a kanalizace musí být po celou 

dobu provádění prací zabezpečeny proti poškození technikou zhotovitele. Během výstavby nesmí 

dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a souvisejícím 

zařízením, jejichž provozuschopnost nesmí být průběhem provádění prací ohrožena. 

Vytěžené materiály, suti a stavební prvky nejsou odpadními vodami a nebudou tedy ukládány ani 

splachovány do kanalizace pro veřejnou potřebu. 

• K jednotlivým SO  

SO 177.1 Zkrácení vodovodní přípojky 

Dočasná a provizorní vodoměrná šachta musí být investorem zajištěna proti zamrzání, zaplavení, 

umístěný vodoměr musí být zajištěn proti poškození a zneužití, ale přístupný přes jednoduše 

odkrývatelný poklop. Navržené zakrytí skruží beton. deskou není vhodné. 

Tato dočasná přípojka může být funkční pouze do doby zrušení/realizace přeložky vodovodu DN 

50 ul. Palackého (SO 177.2). 

Demontáž a montáž vodoměru a zásah do potrubí provádí na základě objednávky pouze VAK 

Pardubice. Zemní práce zajišťuje objednatel. 

V PD chybí popis likvidace zkracovaného vodovodního potrubí dl. 10m — bude uvedeno v 

dalším stupni PD. 

SO 192.1 Provizorní přeložka veřejné kanalizace 

Podrobnosti návrhu nové trasy přeložené kanalizace DN700 budou zpracovány v dalším stupni 

PD ( podrobnosti šachet, poklopy celolitinové s pantem, PP atd). Provizorní přeložka může být z 

materiálu potrubí kanalizační PVC SNI 2 za předpokladu, že se opravdu jedná o částečnou a 
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dočasnou přeložku stoky. Řešení bude doplněno popisem výměny provizorního plastového 

potrubí za definitivní potrubí kamenina DN700 - materiál stoky rekonstruované z DN 700/1050 

na DN 700 bude v celé délce kamenina ( SO 192.2 Rekonstrukce kanalizace). 

V PD chybí popis likvidace potrubí rušené stoky DN700/1050 v úseku provizorní přeložky — 

bude uvedeno v dalším stupni PD. 

Použití navrženého nového potrubí kamenina DN700 pro SO 192.2 Rekonstrukce veřejné 

kanalizace bude k dalšímu stupni PD hydraulicky a staticky posouzeno. 

SO 193.1 Přeložka areálové kanalizace ČSAD  

Podrobnosti návrhu nové trasy areál. kanalizace DN400 budou zpracovány v dalším stupni PD ( 

PP, podrobnosti šachet apod) Poklopy doporučujeme celolitinové s pantem a uložení do cement.  

lože . Materiál potrubí bude použit kamenina. 

V PD chybí popis likvidace potrubí rušené stoky dl. 18m — bude uvedeno v dalším stupni PD. 

SO 194 Přípojka jednotné kanalizace ČSAD 

Chybí výkres napojení nové přípojky na novou RS4 - bude zařazeno v dalším stupni PD. 

Napojení přípojky do nové RS4 bude do dna a vytvarován odtok. žlábek (šachtové dno z výroby - 

SO 192.1 a 192.2) . 

Přípojka bude provedena z materiálu kamenina. 

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření Služeb města Pardubic, a.s. zn. 20435/IO ze dne 13.12.2021: 

• Při provádění bouracích prací budou stožáry veřejného osvětlení zabezpečeny tak, aby nedošlo k 

jejich poškození.   

• Všechny zemní práce v blízkosti sítí VO   budou provedeny ručně.  Na kabelovém vedení a 1m 

od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště a 

kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby.   

• Soubor VO bude po dobu stavby stále funkční a nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a 

údržby. 

• Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s.. 

Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.  

• Každý případný zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na 

objednávku investora divize VO SmP a.s.   

• Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s.  kontrolu kabelových tras před 

záhozem (před záhozem - min. 2 prac. dny předem).  

• Dojde - li k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou 

materiálu, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora. Práce provede 

vlastník zařízení VO, tedy SmP a.s.  

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Českých Radiokomunikací, a.s. zn. UPTS/OS/292332/2021 ze 

dne 15.12.2021: 

• nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájeni prací. Oznámení o 

zahájení prací  

• před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedeni a zařízeni 

přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u 

pracovníka firmy Vegacom, a.s. 

• prokazatelné seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení 

(zařízeni) 

• upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech 

od polohy udávané výkresovou dokumentaci 

• upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvíce opatrnosti, nepoužívali zde 

nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé strany od vyznačené trasy vedeni (zařízeni) 

nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.) 

• po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatřeni, vedoucí k zamezeni možného poškozeni 

podzemního telekomunikačního vedení a zařízeni přejezdem stavební techniky a to i na 
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přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.) 

• nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budováni zařízeni, 

které by k nim znemožňovalo přístup 

• zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedeni (zařízeni) bylo řádné zabezpečeno proti poškození a 

to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami 

• dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka 

firmy Vegacom, a.s. k provedeni kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedeni 

(zařízeni) viditelné poškozenou, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá 

souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dni před požadovaným termínem¨ 

• zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) 

byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo 

ohlášeno neprodlené každé poškozeni podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) 

organizaci, která vydala toto vyjádření 

• při křížení komunikace musí být vedeni uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na 

každou stranu komunikace 

• bez souhlasu Českých Radiokomunikaci, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod 

telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navyšovat vrstvu zeminy nad 

telekomunikačním vedením (zákaz navřeni nivelity terénu) 

• písemné ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření. 

• pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčeni našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné 

plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické 

zamořeni skutečného stavu telekomunikačního vedeni (zařízení) včetně aktuálního polohopisu 

• u staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při změně vedení komunikaci, zpevněnými 

plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedeni Českých 

Radiokomunikaci, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí 

Českých Radiokomunikaci. 

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. zn. 211211-2345369019 ze dne 

13.12.2021: 

• Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení 

funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí 

nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší 

společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní 

podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS. 

• V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v 

dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby. 

• Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby.  

• Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba jsou povinni řádit se všeobecnými podmínkami ochrany 

VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí vyjádření zn. 211211-2345369019 ze 

dne 13.12.2021. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. č.j. E61741/21 ze dne 

11.12.2021: 

• písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, 

• před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 

přímo ve staveništi, 

• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou vedení (zařízení), 

• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) 

od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

• upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali 
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zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy 

vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek 

apod.), 

• řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízen) proti poškození, 

odcizení,  

• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa 

kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací, 

• nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k tobě 

(včetně např. trvalých parkovišť apod.), 

• bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami, 

• při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 

„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, 

• ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům 

v řízení o povolení užívání stavby. 

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN, a.s. č.j. 775494/20 ze dne 12.10.2020: 

• Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení a 

ochranu stávajících komunikačních vedení, které jsou nedílnou součástí vyjádření č.j. 775494/20 

ze dne 12.10.2020.  

• V případě kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. 

příslušná ochranná opatření s tím, že ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude doložen souhlasný 

zápis o kontrole ochránění komunikačních sítí, potvrzený společností CETIN a.s.  

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001122435559 ze dne 4.1.2022: 

• Podmínkou zahájení stavby je realizace přeložky podzemních vedení vn a nn dle podmínek 

smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky č.8120077038, a odkup distribuční 

transformační stanice PA_0077, která je nyní v majetku ČEZ Distribuce, a. s.  

• Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp.  v ochranném 

pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše 

uvedené zájmové území, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.  

• V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu 

s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.   

Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného 

posouzení podané žádosti.  

• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami  a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-

5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1,  ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 

34 1050.  

• Při realizaci stavby a provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k 

nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn,  2 m od 

vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není 

větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).  

• V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 

předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.  

• Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického 

zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi 

pověřených osobách. 

• V případě činnosti a stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 

označen výstražnou cedulí.  
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• Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě 

povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.  

• Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení.  

• Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto 

skutečnost bezodkladně jako poruchu. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení 

žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. 

Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze 

po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

22. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002405985 ze dne 17.6.2021: 

• Stavba plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen „PZ“) bude realizována a 

dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 

s ní spojených č. 4000235011. 

• Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v 

souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České 

republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.  

•  Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit 

zahájení stavby provedením registrace stavby. 

•  Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu 

dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí 

odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.  

• Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude 

vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice 

provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského 

zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). 

•  Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, 

který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně 

budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické 

podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.  

• Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou 

registrovány u Hospodářské komory České republiky.  

•  Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s 

vpuštěním plynu.  

• Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.  

• V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor 

(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v 

rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné 

autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.  

• Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených 

stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 

chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

• Při realizaci stavby budou dodrženy obecné podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené 

v tomto stanovisku zn. 5002405985 ze dne 17.6.2021.  

23. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002402446 ze dne 1.7.2021: 

• Veškeré zemní práce při terénních úpravách musí být prováděny minimálně 1 m od stávajících 

plynárenských zařízení. Musí být respektováno ochranné pásmo uvedených PZ.  

• Pažení stavební jámy musí být založeno tak, v žádném případě nenarušilo bezpečný provoz 

uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

• Plynovod NTL DN 300 v místě pomocného výjezdu v severozápadním rohu jámy požadujeme 
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ochránit před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými 

plechy o tloušťce min. 3 cm.  

• Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.  

• V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) a přípojek budou zemní práce prováděny výhradně 

ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 

nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.  

• Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 

mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  

• Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný 

přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.  

• Při realizaci stavby budou dodrženy obecné podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené 

v tomto stanovisku zn. 5002402446 ze dne 1.7.2021.  

24. Budou dodrženy podmínky sdělení EDERA Group, a.s. zn. 396/141020/PC ze dne 14.10.2020: 

• Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti 

EDERA Group a.s. 

• Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických 

komunikacích. 

• S dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší 

společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně po dohodě s námi zajistí 

odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení budou 

prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. V zápise o vytýčení 

budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti 

EDERA Group a.s. , s.r.o.  

• Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná 

opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví 

společnosti EDERA Group a.s.  

• Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní 

práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí.  

• Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 

7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení „. Pokud nebude možné normu 

dodržet, bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti.  

• Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné 

zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími 

osobami.  

• Bez souhlasu společnosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím 

vedením tvořeným HDPE trubkami.  

• Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 

trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození.  

• Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván 

zástupce naší společnosti.  

• Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení 

a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností 

EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu 

vedení je považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, 

výšky, typu víka atd.)  

25. Budou dodrženy podmínky Správy železnic, s.o. zn. 30043/2020-SŽ-OŘ HKR-OTE ze dne 

30.12.2020: 

• stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být 

navržen z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům 

bludných proudů.  

26. Budou dodrženy podmínky Dopravního podniku města Pardubice, a.s. zn. Lp/20/422n ze dne 

22.9.2020: 
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• Stavba nesmí omezit provoz autobusových a trolejbusových linek v přilehlých ulicích. 

• Zemními pracemi nesmí být narušena stabilita základů podpěrných stožárů trolejového vedení 

trolejbusové dráhy. Stožáry v ul. Kpt. Bartoše mají základy betonové zahloubené do 2 m. Přilehlé 

základy na Palackého třídě mají základy ve formě ocelových válcových výpažnic zavrtaných do 

hloubky 4 až 8 m. 

• Uvedené úpravy terénu, pro něž je žádáno toto povolení, se nesmí dotknout kabelové trasy od 

kabelové skříně u Palackého třídy ve směru do sídliště Závodu Míru. 

• Podzemní sítě musí být před zahájením zemních prací v jejich blízkosti vytýčeny. 

• Na stavbě nesmí být používána bezdrátová zařízení, která by svým výkonem mohla rušit provoz 

přestavníků trolejových výhybek v prostoru terminálu před hlavním nádražím. 

27. Po celou dobu stavby bude v okolí stavby udržován pořádek a čistota, dotčené komunikace budou 

udržovány ve sjízdném a čistém stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup 

k jednotlivým nemovitostem.  

28. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením §176 stavebního zákona ve smyslu 

ustanovení §22 odst.2  zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

29. Dotčené dopravní plochy musí být zabezpečeny a opraveny v souladu s příslušnými ustanoveními 

vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

30. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení 

a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování 

a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a na 

ochranu tepla. 

31. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora.  

32. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit dle ustanovení § 24 písm.e) vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

33. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 

faktorů pohody bydlení, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly 

dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

34. Při provádění stavby bude stavebník dodržovat povinnosti stanovené v § 152 stavebního zákona. 

35. Pro provedení SO 192.1 – Provizorní přeložka veřejné kanalizace  je vyžadováno další stavební řízení 

u věcně a místně příslušného stavebního úřadu, kterým je Magistrát města Pardubic, odbor životního 

prostředí. 

36. Pro provedení SO 119.1 – Zrušení části SSZ v ulici Palackého třída, SO 130.3 – Příprava území, 

demolice kácení, SO 165.1 – Zrušení přípojek plynu, SO 169.1 – Zrušení části nefunkčního 

parovodu, SO 171.2 – Přeložky slaboproudu EDERA, SO 177.1 – Zkrácení vodovodní přípojky, SO 

193.1 – Přeložka areálové kanalizace ČSAD, SO 194 – Přípojka jednotné kanalizace ČSAD není 

vyžadováno další povolení dle stavebního zákona, stavby budou provedeny v souladu s podmínkami 

tohoto územního rozhodnutí. 

37. Užívání dokončených staveb, případně částí staveb schopných samostatného užívání je, v souladu 

s ustanovením §119 odst.1 stavebního zákona,  možné na základě vydaného kolaudačního souhlasu 

nebo kolaudačního rozhodnutí. 

  

V projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení je třeba: 

• respektovat obecné technické požadavky na výstavbu a obecné požadavky na využívání území; 

• způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům; 

• v situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené sítě, jejich vzájemné odstupy a 

způsob křížení. Jejich prostorové uspořádání řešit s ČSN 73 6005. Budou dodržena ochranná pásma 

všech sítí; 
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• projektová dokumentace stavby bude konzultována s dotčenými orgány, a vlastníky a správci sítí 

technické  a dopravní infrastruktury a s ostatními subjekty, které si toto právo vyhradily. 

• konzultovat podrobné technické řešení z hlediska technologie SSZ se společností ELTODO, a.s., 

Novohradská 110, Praha. 

 

Stanoví podmínky pro umístění stavby novostavba multifunkčního objektu "Galerie Pardubice", její 

provádění a užívání: 

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. 7194/1, st. 10249, parc. č. 1743/11, 1744/1, 1749/1, 1749/2, 

1749/6, 1749/8, 1751/1, 1753/1, 1753/2, 1753/3, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 1753/9, 

1753/13, 1753/14, 1753/15, 1755/4, 1755/8, 1755/9, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 2075/8, 2075/9, 

2075/10, 2075/15,  2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 2605/8, 2605/38, 2605/40, 2605/46, 

2605/73, 2605/80, 2605/176, 2605/177, 2605/178, 2605/179, 2605/180, 2605/181, 2605/189, 

2605/190, 2605/191,  2605/192, 2605/193, 2629/9, 2629/12,  2629/13, 2629/14, 2629/17, 2629/38, 

2630/4, 2630/5, 2630/6, 3000/1, 3000/14, 3000/59, 3000/60, 3000/62, 3000/63, 5338, 5339, 5340, 

5341,  5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348  v katastrálním území Pardubice v souladu 

s koordinační situací stavby výkres č. C.3 (Galerie Pardubice), která je součástí dokumentace pro 

územní rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Němeček, autorizovaný inženýr pro pozemní 

stavby (ČKAIT-0008661), v 06/2020, která obsahuje výkres současného stavu území  se zakreslením 

stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí. 

2. Současně se vymezuje část pozemků st. 7194/1, st. 10249, parc. č. 1743/11, 1744/1, 1749/1, 1749/2, 

1749/6, 1749/8, 1751/1, 1753/1, 1753/2, 1753/3, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 1753/9, 

1753/13, 1753/14, 1753/15, 1755/4, 1755/8, 1755/9, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 2075/8, 2075/9, 

2075/10, 2075/15,  2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 2605/8, 2605/38, 2605/40, 2605/46, 

2605/73, 2605/80, 2605/176, 2605/177, 2605/178, 2605/179, 2605/180, 2605/181, 2605/189, 

2605/190, 2605/191,  2605/192, 2605/193, 2629/9, 2629/12,  2629/13, 2629/14, 2629/17, 2629/38, 

2630/4, 2630/5, 2630/6, 3000/1, 3000/14, 3000/59, 3000/60, 3000/62, 3000/63, 5338, 5339, 5340, 

5341,  5342, 5343, 5344, 5345, 5346, 5347, 5348  v katastrálním území Pardubice jako pozemek 

stavební tak, jak je zakresleno koordinační situaci stavby výkres č. C.3 (Galerie Pardubice), která je 

součástí dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Němeček, 

autorizovaný inženýr pro pozemní stavby (ČKAIT-0008661), v 06/2020.  

3. Před zahájením stavby bude proveden pyrotechnický průzkum. 

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, 

oddělení vodního hospodářství č.j. OŽP/VOD/35670/21/St ze dne 15.4.2021: 

• Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 

06.04.2021, zn. č. Jo/2021/v,k-908.  

• Povodí Labe, státní podnik souhlasí s navrženým záměrem bez připomínek.  

• Další stupeň PD požadujeme předložit k posouzení.  

• K povolení vodních děl bude v dalším stupni řízení podána podle ust. § 15 zák. č. 254/2001 Sb. – 

o vodách, žádost o stavební povolení k vodním dílům, která bude v souladu s přílohou č. 8 

vyhlášky č. 183/2018 Sb.    

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru dopravy, 

oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy č.j. MmP106058/2020 OD ze dne 18.12.2020: 

• S ohledem na velké množství kolizních bodů požadujeme vypracování bezpečnostního auditu a 

zapracování jeho případných doporučení do projektu pro další stupeň. 

6. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru 

životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany ovzduší a odpadového hospodářství č.j. 

KrÚ91240/2020/OŽPZ/PI ze dne 10.12.2020: 

• Krajský úřad informuje budoucího provozovatele, aby s dostatečnou časovou rezervou před 

stavbou zdroje požádal Krajský úřad o vydání závazného stanoviska podle ustanovení S 11 odst. I 

písm. c) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. 

7. Budou dodrženy podmínky vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a 

životního prostředí č.j. ÚMOI/5755/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 10.12.2020: 
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• 30 dní před zahájením stavby oznámí stavebník ÚMO Pardubice I — odboru dopravy a životního 

prostředí termín zahájení stavebních prací, v oznámení o zahájení stavby bude uveden generální 

dodavatel stavby, kontakt na stavbyvedoucího, kontakt na zodpovědnou osobu stavebníka, termín 

konání l. kontrolní prohlídky stavby. 

• Před zahájením a po ukončení stavby bude provedena prohlídka tras staveništní dopravy za účasti 

stavebníka, dodavatele, zástupce vlastníka a správce místních komunikací, ze které bude sepsán 

protokol a pořízena fotodokumentace. Komunikace, užívané pro staveništní dopravu, budou 

dodavatelem stavby a na jeho náklady po dokončení stavby uvedeny do původního stavu. 

• Pro dopravu na staveniště nebude využívána místní komunikace Palackého, v úseku mezi 

křižovatkou Palackého třída x 17. listopadu a Palackého třída x Hlaváčova 

• Na přístupových trasách nebudou z důvodu vedení staveništní dopravy dlouhodobě realizována 

žádná omezení obecného užívání místních komunikací. 

• Veškerá zařízení staveniště, skládky materiálu, odpady ze stavební činnosti, stavební 

mechanizmy, apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora. 

• V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, nebo v případě provádění 

stavebních prací na místní komunikaci je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 

požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení 25 odst.6 písm .c) 

zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů příslušný silniční 

správní úřad, kterým je odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice 

I. V případě, umístění stavebního zařízení, nebo provádění stavebních prací na veřejném 

prostranství — na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, je 

zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto 

prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice l. Ve 

všech výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a 

pro provádění stavebních prací a dále podmínky konečných úprav předmětných místních či 

účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň, apod.). 

• Zařízení staveniště nebude umístěno v dopravním prostoru vozovek.  

• Dotčené místní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravou narušovány a 

znečišťovány. Případné znečistění musí být neprodleně odstraněno. Zhotovitel za tímto účelem 

zajistí pravidelné čištění vozidel a stavební mechanizace při výjezdu ze staveniště a v případě 

potřeby i čištění pozemních komunikací dotčených staveništní dopravou. Materiál ani zemina ze 

stavební činnosti nesmí být ani krátkodobě skladována na pozemních komunikacích. 

• Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem 

• V případě nutnosti zajištění přemístění vyhrazených parkovacích míst z důvodu realizace stavby, 

zajistí toto dodavatel stavby na své náklady. 

8. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru 

dopravy a životního prostředí č.j. ÚMOI/2943/2021/ODŽ/25/Peš-4 ze dne 30.8.2021 – povolení 

kácení dřevin: 

1) Vydává souhlasné stanovisko ke kácení níže uvedených dřevin za následujících podmínek: 

Číslo v 

situaci 

 

 

Druh dřeviny 

obvod kmene v 

cm ve výšce 130 

cm nad zemí 

pozemek v k.ú. 

Pardubice — 

vlastník pozemků 

SP. REDSTONE 

HOUSE 

41 
Topol (Populus SP.) 

151 1749/8 

42 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 267 1749/8 

43 Topol (Populus SP.) 314 1749/8 
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Číslo 

v 

situaci 

 

 

 

Druh dřeviny 

obvod kmene v 

cm ve výšce 

130 cm nad zemí 

 
pozemek v k.ú. 

Pardubice — 

vlastník Statutární 

město Pardubice 

3 Lípa malolistá (Tilia cordata) 100 2629/17 

4 Lípa malolistá (Tilia cordata) 104 2629/17 

5 Javor mléč (Acer platanoides) 173 2629/17 

7 Javor mléč (Acer platanoides) 100 2629/12 

8 Javor mléč (Acer platanoides) 104 2629/12 

9 Javor mléč (Acer platanoides) 97 2629/12 

17 Topol (Populus SP.) 188 1755/4 

18 Topol (Populus SP.) 314 1755/4 

60 Topol (Populus SP.) 314 1755/8 

61 Topol (Populus SP.) 220 1755/8 

62 Topol (Populus SP.) 471 1755/8 

63 Javor babyka (Acer campesłre) 119 1755/8 

64 Javor babyka (Acer campestre) 97 1749/2 

81 Javor jasanolistý (Acer negundo) 116 1749/2 

82 Javor jasanolistý (Acer negundo) 91, 91 1749/2 

83 Javor jasanolistý (Acer negundo) 122, 119 1749/2 

134 Lípa malolistá (Tilia cordata) 107 1749/6 

135 Lípa malolistá (Tilia cordata) 119 1749/6 

145 Lípa malolistá (Tilia cordata) 113 1749/6 

146 Lípa malolistá (Tilia cordata) 104 1749/6 

152 Lípa malolistá (Tilia cordata) 100 2075/10 

509 Javor jasanolistý (Acer negundo) 445 m2 1749/2 

 

o kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést níže uvedený stavební záměr podle zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů a dále v období tzv. vegetačního klidu (od listopadu do poloviny března) 

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního 

řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „Galerie Pardubice” dle přiložené projektové 

dokumentace — stupeň dokumentace DUR, název stavby „Galerie Pardubice”, zpracovatel 

OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, datum 06/2020. 
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2) Ke kompenzaci ekologické ujmy stanovuje správní orgán dle § 9 odst. I zákona Sp. REDSTONE 

HOUSE povinnost provedení náhradní výsadby, spočívající ve výsadbě:  

- 47 ks listnatých dřevin, vel. min. 12-14, druh dřevin bude zvolen tak, aby zohledňoval nároky 

na zachování podjezdné výšky cyklostezky, dřeviny budou vysazeny v souladu se situačním 

výkresem „Situace sadových úprav”, který tvoří nedílnou součást tohoto závazného stanoviska, 

dřeviny jsou v nákresu uvedeny pod označením SI. 39 — Sl.85 

 - 8 ks jilmů 'Columella' variantně Prunus schmittii, vel. min. 12-14, dřeviny budou vysazeny v 

souladu se situačním výkresem „Situace sadových úprav”, který tvoří nedílnou součást tohoto 

závazného stanoviska, dřeviny jsou v nákresu uvedeny pod označením SI .OI — SI .08  

- 6 ks lip obecných 'Pallida', vel. min. 12-14, dřeviny budou vysazeny v souladu se situačním 

výkresem „Situace sadových úprav", který tvoří nedílnou součást tohoto závazného stanoviska, 

dřeviny jsou v nákresu uvedeny pod označením SI .09 — Sl. 14  

- 15 ks muchovníků stromovitých, variantně třešně chloupkaté, vel. min. 12-14, dřeviny budou 

vysazeny v souladu se situačním výkresem „Situace sadových úprav”, který tvoří nedílnou 

součást tohoto závazného stanoviska, dřeviny jsou v nákresu uvedeny pod označením S I.15 — SI 

.29 

- 4 ks javorů mléč, vel. min. 12-14, dřeviny budou vysazeny v souladu se situačním výkresem 

„Situace sadových úprav“, který tvoří nedílnou součást tohoto závazného stanoviska, dřeviny jsou 

v nákresu uvedeny pod označením Sl.30 — SI .31, SI .34, SI .38 

- 3 ks okrasné třešně, vel. min. 12-14, dřeviny budou vysazeny v souladu se situačním výkresem 

„Situace sadových úprav”, který tvoří nedílnou součást tohoto závazného stanoviska, dřevina jsou 

v nákresu uvedeny pod označením S I.32, SI .35, SI .37 

- 2 ks borovice lesní, dřeviny budou vysazeny v souladu se situačním výkresem „Situace 

sadových úprav”, který tvoří nedílnou součást tohoto závazného stanoviska, dřeviny jsou v 

nákresu uvedeny pod označením S I.33, SI. 36 

Při výsadbě budou dodrženy tyto podmínky: 

a) pro výsadbu bude použit výsadbový materiál splňující veškeré ukazatele jakosti I. třídy dle 

platné normy ČSN 46 4902 Výpěstky okrasných rostlin 

b) dřeviny budou vysazeny se zemním balem, ve stanovené velikosti, do předem připravené 

jámy s 50% výměnou půdy 

c) dřeviny budou při výsadbě důkladně zality (100 1 na I strom ve dvou dávkách) a přihnojeny 

d) stromy zasazené v záhonech či v trávníku budou kotveny třemi kůly, budou opatřeny 

oplocenkou a mulčovány drcenou borkou, u těchto dřevin budou vytvořeny mísy pro závlahu 

e) při výsadbě budou dodrženy veškeré postupy uvedené v arboristických standardech Výsadba 

stromů SPPK A02 001:2013 a Výsadba a řez keřů a lián SPPK A02 003:2014, vydaných 

Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR 

f) realizace výsadby bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy 

g) realizace náhradní výsadby bude uskutečněna nejpozději do listopadu 2022. 

Po výsadbě nových dřevin zajistí Sp. REDSTONE HOUSE na vlastní náklady zanesení dat o 

nově vysazených dřevinách na portál www.stromypodkontrolou.cz. Způsob a rozsah zanesených 

dat dohodne Sp. REDSTONE HOUSE se správcem veřejné zeleně (Městský obvod Pardubice l, 

odbor majetku a správních činností). 

Sp. REDSTONE HOUSE zajistí na své náklady přesazení 3 ks dřezovců trojtrnných, které jsou v 

situačním výkresu „Situace sadových úprav'• uvedeny pod označením SI 74, SI 75 a SI 76 na 

pozemek ve vlastnictví Statutárního města Pardubic p.č. 102/1 k.ú. Pardubice. Před přesazením 

těchto dřevin vyzve Sp. REDSTONE HOUSE písemně nebo telefonicky správce veřejné zeleně 

(Městský obvod Pardubice I, odbor majetku a správních činností), který určí přesná místa pro 

výsadbu dřevin. 

3) V souladu s ust. § 9, odst. I zákona se Sp. REDSTONE HOUSE stanovuje povinnost zajištění 

následné péče o dřeviny, uvedené v bodu 2), a to v délce pěti let od jejich vysazení. 

Následná péče spočívá především v zajištění: 

o provedení výchovných řezů 

o pravidelné kontroly a údržby kotvících a ochranných prvků 

o dostatečné pravidelné zálivky 

o údržby mís pro zálivku pravidelným pletím 
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o přihnojování dřevin 

o pravidelného doplňování mulče 

o náhrady dřevin a rostlin v plném rozsahu v případě jejich úhynu. 

Pravidelná následná péče bude zajištěna prostřednictvím odborné firmy. 

9. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního 

odboru Pardubice, dopravního inspektorátu č.j. KRPE-96321-2/ČJ-2021-170606 ze dne 16.12.2021: 

• V místě připojení objektu na místní komunikaci ul. kpt. Bartoše budou zajištěny rozhledy 

v souladu s ČSN 73 6102 s tím, že se jedná o dopravně významný sjezd. 

• V rámci připojení objektu do ul. Kpt. Bartoše budou zajištěny křižovatkové pohyby v souladu s 

ČSN 73 6102 a bude zajištěno bezpečné odbočení pro nejdelší uvažované vozidlo.  

• Pokud bude na vjezdu umístěna vjezdová brána (závora), bude umístěna v dostatečné vzdálenosti 

od vjezdu, aby vozidla vjíždějící do parkovacího prostoru netvořila překážku v křižovatce.  

• Požadujeme provedení dopravního zkoumání vlivu budoucího nárůstu dopravy v souvislosti s 

výjezdem vozidel z areálu ve směru odbočení vlevo (k nádraží ČD), neboť již v současné době 

dochází ke vzdouvání dopravy od světelné křižovatky sil. I/36 a Kpt. Bartoše, kde vozidla 

zasahují až do míst před stávající OD UNIHOBBY ke kruhovému objezdu.  

• Umístění nové zastávky BUS a zálivu pro TAXI je nutné umístit tak, aby stojící vozidla netvořila 

překážku v rozhledech jak křižovatky, tak připojení sousední nemovitosti - sjezdu.  

• Komunikace pro pěší a cyklisty musí odpovídat svými parametry TP 179 "Navrhování 

komunikací pro cyklisty" a ČSN 73 6110. Zde upozorňujeme, že střídání rozdělené a smíšené 

stezky, zejména na kratších úsecích, je nežádoucí, pokud nejsou jednotlivé proudy (pěší, cyklisté) 

odděleny fyzicky. Vedení komunikací pro pěší, cyklisty či smíšené musí tvořit systémový celek a 

jednotnost pro zcela zřejmé uspořádání těchto komunikací, s jasným určením, pro koho tyto 

komunikace jsou, a to zejména pro případné šetření kolizí a pro určení o jakou komunikací se 

jedná a kdo jí smí a v jakém rozsahu užívat v souladu s právními předpisy (zák. č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích a zák. č. 361/2000 Sb., o silničním provozu v platném znění). Pěší se 

snaží si cestu zkracovat a tudíž je lepší zkrátit cestu pěším a prodloužit raději cyklistům např. v 

místě křižovatky Kpt. Bartoše a Palackého.  

• V případě umístění SSZ pro řízení silničního provozu v místě budoucího napojení objektu proti 

stávajícímu výjezdu od OD Albert, musí být signalizace v koordinaci s křižovatkou Palackého a 

Kpt. Bartoše, upozorňujeme na poměrně krátkou vzdálenost od této křižovatky a na již stávající 

intenzitu vozidel.  

• Dopravní značení bude umístěno v souladu s TP65, TP179 - zde upozorňujeme na správné a 

jednoznačné umístění a dále splnění podmínek dle ustanovení § 78 odst. 1 a 2 zák. č. 361/2000 

Sb., o silničním provozu, aby dopravní značení bylo srozumitelné, logické a tvořilo ucelený 

systém organizace dopravy.  

• V místě vstupu chodců do vozovky musí být splněny rozhledy na vyčkávací prostor v souladu s 

ČSN 73 6110. 

10. Budou dodrženy podmínky stanoviska a závazného stanoviska Policie České republiky, Krajského 

ředitelství policie Pardubického kraje, odboru služby dopravní policie č.j. KRPE-90353-1/ČJ-2020-

1700DP ze dne 20.1.2021: 

Podmínky stanoviska: 

• Navrhovanými úpravami křižovatek se sil. I/36 musí být zajištěno splnění podmínek čl. 5.2.9 

ČSN 736102 pro uspořádání A. Tedy v těchto rozhledech se nesmí nacházet překážky vyšší než 

0,75m. Překážky, které nesplní tuto podmínku, nesmí být širší než 0,15 m, musí být umístěny ve 

vzájemných vzdálenostech větších než 10 m a nesmí vytvářet řady, které z určitých míst 

komunikace zacloňují rozhled. V případě stromů, které by splňovaly výše uvedené podmínky, je 

nutné zajistit, aby koruna stromu nezasahovala ani do rozhledového pole řidiče, jehož rozhledový 

bod je ve výšce 2 m (vozidla skupiny 2, 3 a 4). Překážky včetně stromů, které nesplňují tyto 

podmínky, požadujeme odstranit nebo přemístit mimo rozhledy. 

• S ohledem na navrhované rozšíření sil. I/36 musí být zajištěn také bezpečnostní odstup od 

pevných překážek ve smyslu ČSN 73 6110 tab. 4. 
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• Dále budou úpravami křižovatek splněny podmínky pro vlečné křivky dle nejdelšího 

uvažovaného vozidla a rozhled pro zastavení dle ČSN 736110. 

• Navrhovanými změnami musí dojít k odpovídajícímu zvýšení kapacity sil. I/36 v přilehlém území 

a to s ohledem na zvýšení dopravy v souvislosti s připravovaným záměrem výstavby. Tato 

skutečnost je doložena kapacitním posouzením všech dotčených křižovatek v souladu s ČSN 73 

6102. 

• Na křižovatce K91 (ul. kpt. Bartoše) a vjezdu do nové zástavby budou přijata taková opatření, 

aby nedocházelo ke zdutí dopravy až ke křižovatce K6. V případě, že bude k takovým situacím 

docházet, bude pravé odbočení do nově navrhovaného areálu na křižovatce K91 zakázáno. 

• Je navržena úprava dvou přechodů pro chodce přes sil. I/36. Oba tyto přechody pro chodce 

neodpovídají svou délkou podmínkám vyhlášky č. č. 398/2009 0 obecných technických 

požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Ve věci bude nutné zažádat o výjimku 

z výše uvedené vyhlášky. 

• Nesouhlasíme s navrženým umístěním Dopravně navigačního systému (SO 140). V rozporu s 

TP65 je, dle souhrnné technické zprávy, navrženo umístění na stávajícím dopravním značení. Na 

jednom sloupku (konstrukci) lze společně umisťovat pouze dopravní značky téhož typu velikosti. 

Není dovoleno společně umisťovat dopravní značky různých světelně technických vlastností, tj. 

reflexní, osvětlené, zvýrazněné, prosvětlované, nereflexní apod. Dopravně navigační systém musí 

být umístěn samostatně a musí být dodržena min. vzdálenost 30 m od ostatních dopravních 

značek tak, aby je bylo možné včas vnímat. 

• S ohledem na skutečnost, že se jedná o úpravu křižovatek, bude nutné dle našeho názoru 

postupovat dle ustanovení §10 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Pro toto řízení 

vydáváme níže uvedené závazné stanovisko. 

• Stavba bude splňovat podmínky vyhlášky č. 398/2009 0 obecných technických požadavcích 

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN 73 6110. 

Podmínky závazného stanoviska: 

• Navrhovanými úpravami křižovatek se sil. I/36 musí být zajištěno splnění podmínek čl. 5.2.9 

ČSN 736102 pro uspořádání A. Tedy v těchto rozhledech se nesmí nacházet překážky vyšší než 

0,75m. Překážky, které nesplní tuto podmínku, nesmí být širší než 0,15 m, musí být umístěny ve 

vzájemných vzdálenostech větších než 10 m a nesmí vytvářet řady, které z určitých míst 

komunikace zacloňují rozhled. V případě stromů, které by splňovaly výše uvedené podmínky, je 

nutné zajistit, aby koruna stromu nezasahovala ani do rozhledového pole řidiče, jehož rozhledový 

bod je ve výšce 2 m (vozidla skupiny 2, 3 a 4). Překážky včetně stromů, které nesplňují tyto 

podmínky, požadujeme odstranit nebo přemístit mimo rozhledy. 

• S ohledem na navrhované rozšíření sil. I/36 musí být zajištěn také bezpečnostní odstup od 

pevných překážek ve smyslu ČSN 73 6110 tab. 4 (bezpečnostní odstup 0,5 m bude zajištěn od 

obruby). 

• Dále budou úpravami křižovatek splněny podmínky pro vlečné křivky dle nejdelšího 

uvažovaného vozidla a rozhled pro zastavení dle ČSN 736110. 

• Navrhovanými změnami musí dojít k odpovídajícímu zvýšení kapacity sil. I/36 v přilehlém území 

a to s ohledem na zvýšení dopravy v souvislosti s připravovaným záměrem výstavby. Křižovatky 

musí splňovat kapacitní podmínky dané ČSN 73 6102 ed. 2. 

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Ministerstva dopravy č.j. MD-16766/2021-910/4 ze 

dne 24.6.2021: 

• Před zahájením realizace předmětné stavby bude odstraněna stávající čerpací stanice pohonných 

hmot a rovněž místní komunikace, kterou je v současnosti připojena na silnici I/36. 

• Změna vodorovného dopravního značení, která bude vyvolána předmětnou stavbou, bude 

provedena dle pokynů Ředitelství silnic a dálnic ČR, správy Pardubice, a to na náklady investora 

předmětné stavby. 

• Navržené rozšíření silnice I/36 bude provedeno na náklady investora a po jeho dokončení bude 

bezúplatně převedeno do vlastnictví státu. 
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• Po dokončení stavby předá žadatel Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) zaměření skutečného 

provedení stavby včetně inženýrských sítí v digitální formě provedené podle příslušného předpisu 

ŘSD ČR, zejména dle směrnice B2/Cl. 

12. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Úřadu pro civilní letectví č.j. 13171-20-701 ze dne 

16.11.2020: 

• Bude dodržena předložená projektová dokumentace zpracovaná gen. projektantem spol. 

OBERMEYER HELIKA a.s. (IČ 60194294); autorizoval hl. inženýr Ing. Jaroslav Němeček; ve 

verzi DUR 06/2020, rev.00. 

• Nesmí být překročena maximální výška objektu: 

- objekt: 0,00 = 220,25m.n.m. Bpv; max. celková výška nepřesahující 28m = 248,3m.n.m. 

V průběhu realizace stavby nesmí být žádným způsobem navyšována stávající maximální výška 

objektů. 

• Osvětlení objektu musí být vybaveno optikou zamezující vyzařování světla nad rovinu 90°, aby 

nedocházelo k nežádoucímu ohrožení bezpečnosti leteckého provozu. 

• Vegetační úpravy a nová výsadba musí v rámci celého projektu počítat s průběhem ochranných 

pásem s výškovým omezením a překážkových ploch letiště. Koruny ujatých stromů a další 

vysazené dřeviny nesmí ve vzrostlé výšce zasahovat do těchto ochranných ploch či musí být na 

náklad investora stavby plánováno s jejich pravidelnými úpravami tak, aby do ochranných ploch 

letiště nezasahovaly/nedorůstaly. 

• V průběhu provádění stavebních prací musí být vhodnými opatřeními omezena prašnost, aby 

nedošlo ke snížení dohlednosti a tím omezení bezpečnosti letového provozu. 

• Použití výškových mechanizmů (např. jeřábů, vrtných plošin apod.) v průběhu realizace 

stavebních prací podléhá samostatnému povolení ÚCL. Formulář žádosti, včetně pokynů pro jeho 

vyplnění naleznete na adrese http://www.caa.cz/dokumenty/formuláře/sekce provozní/žádost o 

povolení činnosti jeřábů a ostatní výškové mechanizace v OP. Dokument vyplněný všemi 

dotčenými stranami doručte ÚCL v předstihu alespoň 30 dní před plánovaným nasazením 

mechanizace. 

• V případě změn projektové dokumentace z hlediska umístění stavby či navýšení objektu 

požadujeme předložení nové žádosti o posouzení změn stavebního záměru. 

13. Budou splněny podmínky závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje č.j. 

KHSPA 23269/2020/HOK-Pce ze dne 10.12.2020: 

• V dalším stupni projektové dokumentace musí být v část ve 2. NP – medical center určená pro 

ordinace, případně některé z nájemních jednotek určené k lékárenské péči, navržené jako 

provozně uzavřený a funkčně provázaný celek v souladu s § 11 odst.6 zákona č. 372/2011 Sb.,  

ve znění pozdějších předpisů a § 1 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb., v platném znění. 

• V dalším stupni projektové dokumentace musí šatny, umývárny a záchody kapacitně vyhovovat 

požadavkům § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 54 odst. 1 nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V dalším stupni projektové dokumentace 

bude předložen počet zaměstnanců na jednotlivých pracovištích (nájemních jednotkách) a způsob 

zajištění ukládání pracovního a civilního oděvu. 

• V souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 54 odst. 1 a 6 nařízení 

vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nesmí být v dalším stupni projektové 

dokumentace záchody pro zaměstnance nájemních jednotek od pracoviště  vzdálené více než 120 

metrů. 

• Pokud tzv. denní místnost bude sloužit i ke konzumaci jídla, musí být v dalším stupni projektové 

dokumentace v souladu s § 2 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 55 odst. 3 

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vybavena dřezem a umývadlem na 

mytí rukou s tekoucí teplou a studenou pitnou vodou. 

• Na trvalých pracovištích, která jsou umístěna v místnostech bez denního osvětlení (nemohou být 

splněny hodnoty pro denní ani pro sdružené osvětlení) musí být v dalším stupni projektové 

dokumentace v souladu s   § 2 zákona č.309/2006 SB., ve znění pozdějších předpisů a § 45 odst. 

7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, osvětlovací soustavy navrženy 

tak, aby hodnoty udržované osvětlenosti byly navýšeny o 1 stupeň řady osvětlenosti. 
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• Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých materiálů 

přicházejících do styku s pitnou vodou (podmínka je stanovena v souladu s § 5 odst.8 zákona 

č.258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody). 

• Před uvedení stavby do provozu bude předložen doklad o nezávadnosti pitné vody z nového 

vodovodního řadu (podmínky je stanovena v souladu s požadavky § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 

Sb., ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 4 odst. 7a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou 

se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a rozsah a četnost kontroly pitné 

vody, v platném znění). 

14. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Pardubic, odboru majetku a investic, oddělení pozemků 

a převodu nemovitostí: 

• stavby budou vybudovány dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný 

převod do majetku města, 

• stavby budou koordinovány s uzavřenými smluvními vztahy váznoucími na pozemcích 

označených jako p.p.č. 1749/6 v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.010-0240-2020/21 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035), 

p.p.č. 2629/17 v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.407-

0699-2009 uzavřená se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567), p.p.č. 3000/1, p.p.č.3000/14 

vše v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 018-0422-2017- 

uzavřená se společností Fasport a.s., IČO 27522580), 

• realizace náhradní výsadby bude konzultována s Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního 

architekta a bude získáno souhlasné vyjádření MO Pardubice I (jako správce veřejné zeleně) 

• pří výsadbě zeleně budou respektována ochranná pásma inž. sítí 

• pozemky v majetku města, do kterých bude zasahováno, budou uvedeny do původního stavu 

15. Budou dodrženy podmínky souhlasu Ředitelství silnic a dálnic ČR č.j. 00381/38200/3/Čž/2021 ze 

dne 21.1.2021: 

• Stavební práce v silničním pozemku a stavbě silnice nebudou prováděny během zimního období, 

tj. (listopad-březen). 

• Uložení inženýrských sítí provedeno protlakem bude umístěno v min. hloubce 130 cm v silničním 

pozemku a silniční stavbě. 

• Realizace  umístění inženýrských sítí bude provedena v rámci stavby Galerie Pardubice 

• Před vlastním prováděním stavebních prací, minimálně 4 týdny, požádá investor, případně 

zhotovitel ŘSD ČR o vydání souhlasu s prováděním stavebních prací dle § 25, odst.6, písm. c) 

zákona č.13/1997 Sb. 

• Po dokončení stavby rozšíření silnice I/36 převede stavebník tuto na majetkového správce silnice  

ŘSD ČR, případně jeho právního nástupce. Technické řešení bude podrobně specifikováno 

v dokumentaci pro stavební povolení; požadujeme předložit koncept dokumentace pro stavební 

povolení a svolat osobní jednání s dotčenými orgány. 

• Vzhledem ke změně organizace dopravy požadujeme předložit koncept dopravního značení 

k dokumentaci pro stavební povolení. 

16. V případě provádění prací jiným investorem mající vliv na v textu uvedený soubor staveb, budou 

práce investorů časově navzájem zkoordinovány. 

17. Před realizací stavby budou vytýčena všechna podzemní vedení a jejich trasy vč. ochranných pásem, 

budou respektovány v souladu s příslušným ustanovením zákona č.458/2000 Sb. Trasy přípojek inž. 

sítí a způsob jejich realizace bude odsouhlaseno jejich správci, správci všech podzemních vedení a 

stávajících zařízení. Při realizaci přípojek inž. sítí bude zajištěna bezporuchovost stávajících zařízení. 

Po realizaci přípojek inž. sítí bude povrch nad stávajícími zařízeními uveden do původního stavu. 

18. Zemní práce a pokládky jednotlivých kabelů a potrubí inž. sítí budou zkoordinovány. Při navrhování 

a realizaci inž. sítí bude respektována ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

19. Při stavebních pracích nesmí dojít ke snížení stávajících vzdáleností vodičů vedení od země a nesmí 

dojít ke snížení nebo zvýšení hloubky uložení stávajících podzemních vedení . 
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20. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při 

přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu 

těchto zařízení. 

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace, a.s. zn. Jo/2021/v.k-908 ze dne 

6.4.2021: 

• Při návrhu a realizaci vodovodů a kanalizací a jejich přeložek budou respektovány Technické 

standardy VAK Pardubice. 

Rovněž budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací min v rozsahu ustanovení 

zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

• Sjednocení použitých trubních materiálů a zásad pro jednotlivé PD celé akce Galerie Pardubice: 

o nové a přeložené trasy veřejných vodovodů a veřejná část přípojek : TLT s PUR vystýlkou a 

navrhnout dostatečný a účinný způsob ochrany proti vlivu bludných proudů  

o chráničky — vzhledem k bludným proudům nevhodná ocel — navrhnout plast 

o nové a přeložené trasy veřejných stok a veřejná část přípojek: kamenina 

o dotčené šachty veřejné kanalizace budou provedeny nové nebo kompletně sanovány 

(vyštěrkování, nové poklopy a jejich osazení apod) 

o materiál posledních úseků přípojek před napojením do veřejného vodovodu nebo stoky bude 

shodný jako nadřazená trasa, napojování pomocí příslušných odbočných tvarovek 

o na obsyp nových potrubí bude položena výstražná folie — vodovod: bílá/modrá kanalizace: 

hnědá 

o areálové rozvody a dešťová kanalizace: doporučujeme použít kanalizační PVC SN 12 (např. 

Ultra solid nebo Ultra solid blue Pipe) 

• Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely 

požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ustanovení § 8 odst. IO zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Hydranty tedy nebudou označovány 

jako požární. 

• Před zahájením prací budou vytýčena stávající podzemní vedení ve správě VAK min v rozsahu 

řešených objektů a dále v možném dosahu účinku prováděných prací předmětných SO. 

• Vytěžený materiál ani skládky materiálu a deponie nebudou umísťovány v okolí trasy veřejného 

vodovodu a kanalizace. 

Na hydranty a traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. 

Veškeré armatury a tvarovky a další zařízení veřejného vodovodu a kanalizace musí být po celou 

dobu provádění prací zabezpečeny proti poškození technikou zhotovitele.  

Během výstavby nesmí dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu 

rozvodu a souvisejícím zařízením, jejichž provozuschopnost nesmí být průběhem provádění prací 

ohrožena. 

Vytěžené materiály, suti a stavební prvky nejsou odpadními vodami a nebudou tedy ukládány ani 

splachovány do kanalizace pro veřejnou potřebu. 

• Všechny stoky budou po dokončení prohlédnuty techn. kamerou se záznamem spádu (včetně 

protokolů), všechna nová potrubí budou před záhozem geodeticky zaměřena dle Směrnice VAK. 

• Na odtoku z AN (v objektu — 250m3) bude osazeno fakturační měřidlo . Podrobně bude řešeno v 

dalším stupni PD. 

• Řešení jednotlivých SO budou v dalším stupni PD rozpracována a PD bude před dokončením 

odsouhlasena VAK, tzn. vyhrazujeme si právo posoudit dokumentaci pro stavební řízení a 

dokumentaci pro provádění stavby včetně řešení vodovodních a kanalizačních přípojek. 

• PD objektů vodovodů a kanalizací bude dle připomínek VAK v dalším stupni PD dopracována i v 

případě, kdyby některé objekty byly povoleny v územním řízení. 

22. Budou dodrženy podmínky Elektrárny Opatovice, a.s.  zn. 060/2020/Br ze dne 4.11.2020: 

• Konstrukční teplota předizolovaného potrubí musí být min. 1650C. 

• Zemní uzávěry DN 125 na HV přípojce přesunout do místa napojení. Ve strojovně budoucí PS 

budou bezprostředně za prostupem pláštěm budovy instalovány navařovací kulové kohouty,  
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které budou tvořit konec HV přípojky. 

• V obvodové stěně v místě prostupu HV přípojky musí být chránička větší než PIP, tedy větší než 

225 a 250 mm. 

• RACI kroužky jsiu pro posuv PIP v chráničce, na těsnění prostupy stěnou je třeba těsnění 

BETRA. 

• Svařování potrubí HV přípojky bude provedeno výhradně v ochranné atmosféře a každý svár 

bude zkontrolován rentgenem. 

• Tlaková zkouška HV přípojky bude provedena tlakem 2,5 MPa. 

23. Budou dodrženy podmínky vyjádření Služeb města Pardubic, a.s. zn. 21513/IO ze dne 17.12.2021: 

• Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů (vozidla 

IZS, TKO apod.).    

• Součástí stavby  je i  předložená úprava  souboru VO hrazená  z prostředků investora, na který 

byla  zpracována  projektová dokumentace,  jež  byla odsouhlasena  SmP a.s.   pod č.j.20528/IO, 

a další úprava VO byla odsouhlasena pod č.j. 20528/IOa. Drobné úpravy komunikací předložené 

nyní k novému odsouhlasení nepožadují změnu PD VO. Zhotovená stavba bude odpovídat 

světelně technickým výpočtům zpracovaným pro danou stavbu a schválených SmP a.s.   Pro 

realizační PD musí být užita svítidla dle aktuální nabídky a platných právních a technických 

norem a předpisů. Pokud budou statutárnímu městu Pardubice předávány do majetku i jiné 

komunikace, chodníky a veřejná prostranství musí být tato osvětlena a PD musí být předložena a 

schválena  SmP a.s. v novém řízení. Stejně tak případné změny v realizaci oproti schválené PD 

budou předem odsouhlaseny SmP a.s.  

• Soubor veřejného osvětlení lze připojit k VO SmP a.s. pouze při splnění podmínek daných 

technickým předpisem " Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a " 

Zásady výstavby technické infrastruktury určené pro následný převod do majetku města".   VO 

bude umístěno výhradně na pozemcích ve vlastnictví města Pardubice.  

• Před zahájením prací požádá investor o vytýčení  stávajících kabelových tras provoz VO SmP 

a.s.. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO  budou provedeny ručně.  Při všech zemních pracích 

musí být dodrženy platné normy.  

• V místě křížení zpevněných ploch, komunikací, chodníků a obrubníků   bude  nově budované i 

stávající kabel. vedení  VO      na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF prům. 

110mm).    

• Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na 

objednávku investora divize VO SmP a.s.  

• Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s.  kontrolu kabelových tras před 

záhozem (min. 1 pracovní den předem).  

• Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťována bez našeho povolení jiná zařízení a nebude 

ani nijak upravován (polepy apod.).  Před  montážními dvířky sloupů VO nebudou ve vzdálenosti 

1,0m umístěny žádné objekty, mobiliář či vysázena zeleň,  rovněž  na kabelovém vedení a v jeho 

ochranném pásmu nebudou vysázeny dřeviny a umístěny žádné objekty či mobiliář.  

• Na kabelovém vedení   a 1m od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude 

umístěno zařízení staveniště a kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby. Soubor VO 

bude po dobu stavby nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a údržby.  

• Na nově zbudovaný soubor veřejného osvětlení investor zajistí zpracování geometrického plánu a 

uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě ve prospěch SmP a.s. 

• Stávající soubor veřejného osvětlení bude zachován funkční až do zprovoznění nově 

vybudovaného souboru VO. Odstraněné zařízení bude předáno vlastníkovi - SmP a.s. 

• Provedení komunikací bude umožňovat bezproblémový průjezd vozidel zajišťujících běžnou 

údržbu komunikací a nebudou na nich umístěny překážky znemožňující zimní údržbu 

komunikací. Komunikace budou odpovídat právním normám.   

• Stavba světelného signalizačního zařízení bude hrazena z prostředků investora, na který byla 

zpracována samostatná projektová dokumentace, která byla předložena SmP a.s.  k vyjádření, 

které ovšem nejsou kompetentní osobou k vydání stanoviska k navrženému typu, charakteru, 
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vzhledu a zejména kompatibilitě zařízení s ostatními SSZ.  Pouze jako správce většiny SSZ na 

území města Pardubice upozorňujeme, že by zařízení mělo splňovat následující požadavky - na 

křižovatkách bude osazeno zařízení pro preference vozidel IZS OPTICOM používaná ve městě 

Pardubice a řadiče budou použity takové, jež budou umožňovat propojení se systémem 

preference vozidel IZS a koordinaci v rámci systému města Pardubice, a to systému  s centrálním 

řízením. Řadiče budou vybaveny modemem pro síť GSM, návěstidla LED technologiemi.    

• Budoucímu správci SSZ budou předány veškeré podklady a přístupy k zařízení, umožňující jeho 

kompletní správu a údržbu, včetně přístupů k datovým výstupům ze zařízení, deníkům atd. 

• Dojde - li k poškození majetku SmP a.s.  mechanizací nebo dopravou v souvislosti s prováděním 

stavby, požadujeme provedení oprav poškozených částí. 

24. Budou dodrženy podmínky vyjádření Českých Radiokomunikací, a.s. zn. UPTS/OS/292331/2021 ze 

dne 15.12.2021: 

• koridory radioreléových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny konstrukci stavebních 

objektů, konstrukci použité stavební techniky nebo tělesy přenášených stavebních břemen 

• nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájeni prací 

• před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízeni 

přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u 

pracovníka firmy Vegacom, a.s. 

• prokazatelně seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedeni 

(zařízeni) 

•  upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech 

směrech od polohy udávané výkresovou dokumentaci 

• upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvíce opatrnosti, nepoužívali zde 

nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1 m po každé strany od vyznačené trasy vedeni (zařízeni) 

nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.) 

• po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatřeni, vedoucí k zamezeni možného poškozeni 

podzemního telekomunikačního vedení a zařízeni přejezdem stavební techniky a to i na 

přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.) 

• nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budováni zařízeni, 

které by k nim znemožňovalo přístup 

• zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedeni (zařízeni) bylo řádné zabezpečeno proti poškození a 

to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami 

• dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka 

firmy Vegacom, a.s. k provedeni kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedeni 

(zařízeni) viditelné poškozenou, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá 

souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dni před požadovaným termínem 

• zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) 

byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedeni technického vybaveni) a aby bylo 

ohlášeno neprodlené každé poškozeni podzemního telekomunikačního vedeni (zařízeni) 

organizaci, která vydala toto vyjádřeni 

• při křížení komunikace musí být vedeni uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na 

každou stranu komunikace 

• bez souhlasu Českých Radiokomunikaci, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod 

telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navyšovat vrstvu zeminy nad 

telekomunikačním vedením (zákaz navřeni nivelity terénu) 

• písemně ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření 

• pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčeni našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné 

plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické 

zamořeni skutečného stavu telekomunikačního vedeni (zařízeni) včetně aktuálního polohopisu 
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• u staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při změně vedení komunikaci, zpevněnými 

plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedeni Českých 

Radiokomunikaci, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí 

Českých Radiokomunikaci. 

25. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. zn. 211211-2340369017 ze dne 

11.1.2022: 

• V zájmovém území v uvedené výšce (výška stavby: 28 m, výška jeřábu: 40 m) se nachází 

vzdušný MW spoj a jeho koncové body specifikovaný níže. V přiložených podkladech vám 

zasíláme dokumentaci sítě. Během realizace uvedené akce a při použití výškových jeřábů v této 

úrovni nesmí dojít k jeho přerušení.  

• Dále se ve Vámi zadaném zájmovém území nachází vedení veřejné komunikační sítě ( dále jen 

„VVKS“ ). Během realizace výše uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a 

k omezení funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS 

s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně 

naší společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit 

konkrétní podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS. 

• V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v 

dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby. 

• Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby. 

• Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména 

stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými 

právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození 

nebo ohrožení VVKS ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že 

VVKS jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. 

• Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 

povinen respektovat ochranné pásmo VVKS tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení 

přístupu k VVKS. Při křížení nebo souběhu činností s VVKS je povinen řídit se platnými 

právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního 

vedení vyznačené trasy VVKS se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez 

použití mechanizace. 

• Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené 

Všeobecnými podmínkami ochrany VVKS společnosti Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená 

třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Vodafone vzniknou 

porušením jeho povinnosti. 

• V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí 

být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které 

bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKS. 

• Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba jsou povinni řádit se všeobecnými podmínkami ochrany 

VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí vyjádření zn. 211211-2340369017 ze 

dne 11.1.2022. 

26. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN, a.s. č.j. 554678/21 ze dne 22.2.2021: 

• Minimálně šest měsíců před zahájením realizace stavby objednejte u společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. vypracování prováděcí projektové dokumentace na přeložku 

komunikačních sítí.  Minimálně tři měsíce před zahájením realizace stavby je stavebník povinen 

se společností CETIN a.s. uzavřít Smlouvu o dílo na realizaci překládky SEK.   

Z hlediska napojení objektu na telekomunikační síť kontaktujte v dostatečném časovém předstihu 

kolegu z útvaru výstavby sítí. 

Pokládka IS v souběhu a křížení se SEK musí být provedena dle doporučující normy ČSN 73 
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6005.   

Inženýrské sítě nesmí být v souběhu uloženy nad SEK.  

• V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte 

rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj 

zpevněné pojížděné plochy.  

• V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.   

• Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.  

• CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.   

• řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření č.j. 

554678/21 ze dne 22.2.2021. 

27. Budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu 

elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn. 1116880146 ze dne 8.7.2021: 

• Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického 

zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.“, v daném zájmovém území.  

• Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je vytyčení podzemních vedení.  

• Souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami 

a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN 

EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a 

ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.  

• Podmínkou zahájení stavby je realizace přeložek dle podmínek Smlouvy o realizaci přeložky č. 

8120077770 a č. 8120077038. Rozšíření zařízení distribuční soustavy související s připojením 

nových odběrných míst bude řešeno dle podmínek Smlouvy o Smlouvě budoucí o připojení 

č.4121798008. Stavba musí být koordinována s těmito úpravami zařízení distribuční soustavy.  

• Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. 

V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, 

a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení 

přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. ¨ 

Přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem:  

o K el. stanicím bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků (musí být umožněn vjezd 

nákladních vozidel).  

o K podzemnímu vedení a kabelovým skříním bude zajištěn přístup.  

V ochranném pásmu je podle §46 Ochranná pásma, Zákona č. 458/2000 Sb. (v platném znění) 

zakázáno provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k 

zařízení distribuční soustavy (zejména zřizovat oplocení, které by znemožnilo jeho obsluhu).  

• V případě výstavby oplocení bude oplocení provedeno tak, aby k zařízení distribuční soustavy byl 

zajištěn nepřetržitý volný přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a. s., a 

pracovníků námi pověřených firem.  

• Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. garáže, kůlny, zahradní domky, 

sklady, přístřešky, pergoly, kryté zastávky, objekty ČOV, čerpacích stanic, akumulačních nádrží, 

městský mobiliář, vodovodní, kanalizační šachty, pilíře, opěrné stěny apod.) nebudou umístěny 

blíže než 2 metry od konstrukcí nebo vnějšího pláště zděných el. stanic (ve všech směrech).  

• Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. garáže, kůlny, zahradní domky, 

sklady, přístřešky, pergoly, kryté zastávky, objekty ČOV, čerpacích stanic, akumulačních nádrží, 

městský mobiliář, vodovodní, kanalizační šachty, pilíře, opěrné stěny apod.) nebudou umístěny 

blíže než 0,6 metru od podzemního vedení.  

• Inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn) nebudou umístěny blíže než 2 metry od konstrukcí 

nebo vnějšího pláště zděných el. stanic.  
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• Sdělovací vedení a ostatní (cizí) silová vedení s napětím do 45 kV nebudou umístěna blíže než 2 

metry od konstrukcí nebo vnějšího pláště zděných el. stanic.   

• Rekreační a herní plochy, sportovní a dětská hřiště, herní prvky – konstrukce budou umístěny 

mimo ochranné pásmo nadzemních vedení, el. stanic a podzemních vedení.  

• Silnice, místní a účelové silniční komunikace, parkoviště, cyklistické stezky nebudou umístěny 

blíže než 0,6 metru od trasy podzemních vedení (souběh). Křížení (kolmé křížení) bude 

provedeno dle ČSN 73 6005.  

• Silnice, místní a účelové komunikace, cyklistické stezky, chodníky, nebudou umístěny blíže než 2 

m od staveb a konstrukcí el. stanic.  

• Parkoviště nebudou umístěny blíže než 2 metry od staveb a konstrukcí el. stanic. Parkováním 

vozidel nesmí být znemožněn přístup pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., k el. 

stanicím (musí být umožněno otevírání vstupních dveří a rozváděčů el. stanice).  

• Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam budou umístěny mimo 

ochranné pásmo el. stanic.  

• Stožáry osvětlení (svítidla VO), popř. stožáry místního rozhlasu, reklam a svislého dopravního 

značení nebudou umístěny blíže než 0,6 metru od podzemních vedení.  

• Parkoviště nebudou realizována nad trasou podzemních vedení (parkovací stání vozidel nebude 

umístěno blíže než 0,6 metru od trasy kabelů).  

• Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí 

být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních 

komunikací, dle normy PNE 33 3301.  

• Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (pilířů). Před 

jistícími skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1m. Spodní hrana jistících 

skříní nebude níže než 0,6m nad definitivně upraveným terénem.  

• Stavbou (stavební činností) nesmí dojít k narušení stability el. stanic.  

• V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu 

stávajících podzemních vedení (kabely uložit do kabelových chrániček), při dodržení ČSN 73 

6005.  

• Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety 

země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo 

kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného 

kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení 

distribuční soustavy.  

• Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.  

• V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy.  

• V prostoru ochranného pásma el. stanic nesmí dojít k odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy.  

• V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. 

k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí 

kabelových vedení dle ČSN 73 6005.  

• Trvalé porosty budou vysazovány mimo ochranné pásmo podzemního vedení.  

• Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení 

nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální 

vzdálenost 2 m od vodičů vn a 3 m od vodičů vvn (dle PNE 330000-6), pokud není větší 

vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné 

tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.  

• Ochranné pásmo vedení vn bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí „POZOR – 

ochranné pásmo vedení vn“ z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma.  
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• Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů.  

• S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů 

od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené 

stavby. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevezme žádnou zodpovědnost za případné škody, které 

vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných 

okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek. 

• Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.  

• Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, 

musí být neprodleně oznámeny. 

28. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001116874376 ze dne 8.7.2021: 

• Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického 

zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi 

pověřených osobách.   

• Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. 

Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy 

ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.  

• V případě činnosti a stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 

označen výstražnou cedulí.  

• Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě 

povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.  

• Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto 

skutečnost bezodkladně jako poruchu. Zahrnutí poškozených míst podzemního vedení může být 

provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.  

29. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002405985 ze dne 17.6.2021: 

• Stavba plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen „PZ“) bude realizována a 

dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 

s ní spojených č. 4000235011. 

• Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") a v 

souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České 

republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.  

• Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení 

stavby.  

• Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu 

dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí 

odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.  

• Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude 

vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice 

provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského 

zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí).   

• Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, 

který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně 
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budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické 

podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.  

• Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou 

registrovány u Hospodářské komory České republiky.   

• Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu PDS s 

vpuštěním plynu.  

• Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.  

• V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor 

(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, již v 

rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné 

autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost nevztahuje.  

• Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených 

stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou 

chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

• Při realizaci stavby budou dodrženy obecné podmínky pro provádění stavební činnosti v tomto 

stanovisku zn. 5002405985 ze dne 17.6.2021 uvedených. 

30. Budou dodrženy  podmínky  stanoviska GasNet Služby, s.r.o. zn 5002402546 ze dne 1.7.2021: 

• Požadujeme provést kontrolu dodržení níže uvedených podmínek pracovníkem GasNet Služby, 

s.r.o. 

• Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno 

jako přeložka.  

•  Stavební objekty (např. budovy, pylony, mobiliář ...) musí být umístěny od stávajícího 

plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zastavěném území obce v minimální 

vzdálenosti 1 m od okraje plynovodu měřeno kolmo na obrys plynovodu 

KOMUNIKACE, CHODNÍK, PLOCHY:  

• Při výstavbě komunikací, chodníků a ploch požadujeme dodržet ČSN 736005, tab. B1  

• Požadujeme, aby veškeré práce v ochranném pásmu stávajících plynárenských zařízení byly 

prováděny nejméně 400 mm nad jejich povrchem.  

• V případě, že nebude možné dodržet krytí PZ dle ČSN 73 6005, bude nutné provést přeložku 

těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se 

zákonem č. 458/2000 Sb.v platném znění jako přeložka plynárenského zařízení.  

• Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení a plynovodních 

přípojek (dále jen PZ) v minimální vzdálenosti 1 m.  

• Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího PZ vzdálenost 

minimálně 2 m na obě strany. 

• Po odtěžení stávající konstrukce terénu bude podstatně sníženo krytí stávajícího PZ. Proto je 

vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad 

potrubím. Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s 

odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho 

odtržení. Dále je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím PZ a navíc 

zpravidla uloženy kolmo na plynovod (tím i komunikaci). 

• Nové uliční vpusti musí být umístěny od stávajícího PZ v minimální vzdálenosti 0,5 m od jeho 

okraje.  

KANALIZACE:  

• Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) 

musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.  

• Obrysy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.  

• Ke křížení kanalizace s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 0,5 m.  

• K souběhu kanalizace s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 1 m.  
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• Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.  

• Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika 

stavu potrubí.  

• Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech 

dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.  

VODOVOD: 

• Křížení a souběh vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) 

musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.  

• Obrysy vodovodních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.  

• Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.  

• K souběhu vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 500 mm.  

• Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.  

• Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika 

stavu potrubí.  

• Úhel křížení PZ s vodovodním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech 

dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.  

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:  

• Vzdálenost stožáru VO od líce plynárenského zařízení a plynovodních přípojek musí být 

minimálně 1 m. Hloubku základu stožáru nutno určit tak, aby stabilita stožáru zůstala zachována i 

při odkrytí sousedního plynárenského zařízení. Pro uložení kabelů VO bude dodržena prostorová 

norma (ČSN 73 6005).  

SDĚLOVACÍ VEDENÍ: 

• Křížení a souběh sdělovacích/optických kabelů s plynárenským zařízením a plynovodními 

přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.  

• Obrysy zemních komor budou umístěny minimálně 1 m od obrysu PZ.  

• Ke křížení sdělovacích/optických kabelů, včetně jejich chrániček s PZ může dojít v minimální 

vzdálenosti 100 mm.  

• K souběhu sdělovacích/optických kabelů, včetně jejich chrániček s PZ může dojít v minimální 

vzdálenosti 400 mm. - Úhel křížení PZ s optickým/sdělovacím vedením bude 90°, nelze-li tento 

úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.  

• Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.  

• Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady GasNet Služby, s.r.o. provedena diagnostika 

stavu potrubí (bude upřesněno na místě stavby).    

• Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno 

jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.  

ELEKTRO:  

• Před zahájením stavby bude provedeno přesné vytýčení PZ. V případě souběhu a křížení 

technické IS při realizaci stavby požadujeme dodržet ČSN 73 6005, zákon č.458/2000 Sb., 

případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.  

• Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen výhradně 

do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky 

u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. 

Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi 

betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost 

obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude provedena v 

souladu s ČSN 736005.  

• Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (skříň pro HUP a plynoměr, 

regulační zařízení) musí být vedena v souladu s ČSN 33200-5-52 ed.2 alespoň 60 cm od 

plynárenského objektu.   

• V případě křížení zemnící sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:  
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o křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.  

o při křížení zemnících pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, 

která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05 m, která místo křížení přesáhne na 

každou stranu o 0,2m.   

o páska uzemnění bude uložena v místě křížení s plynovodem nebo přípojkou na betonovou 

dlaždici   

o uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky 

(zemnící sítě) na plynárenská zařízení a přípojky  

• Stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN, sloupů 

VO, atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení - měřeno kolmo na půdorysný 

obrys potrubí.   

• Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu 

(OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno 

kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umísťovány žádné nadzemní 

stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou 

prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 

nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.  

• Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude 

zpracována PD přeložek plynárenských zařízení.   

• Při vysazování stromů a okrasných dřevin požadujeme dodržet od stávajícího plynárenského 

zařízení a plynovodních přípojek vzdálenost minimálně 2 metry na obě strany od osy plynovodu.  

• Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.   

• Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný 

provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.  

• Při realizaci stavby budou dodrženy obecné podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené 

v tomto stanovisku zn. 5002402546 ze dne 1.7.2021. 

31. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002406014 ze dne 17.6.2021: 

• Stavba plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen „PZ“) bude realizována a 

dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 

s ní spojených č. 4000235015. 

• Na přeložku bude provedena dokumentace pro provádění stavby.  

Tato dokumentace bude sloužit pro výběrová řízení, dodavatel podle ní bude realizovat stavbu, 

PD bude k dispozici stav. úřadu pro případnou kontrolní prohlídku stavby a po zanesení 

případných změn a může sloužit jako výkres skutečného provedení  

o Přeložky, a místa propojů musí být umístěny tak, aby i ochranné pásmo jež činí 1 m na 

každou stranu PZ a nezasahovalo do pozemku, který není ošetřen Smlouvami o budoucí 

smlouvě na VB. 

o Prováděcí projekt musí obsahovat Výkaz výměr, rozpis materiálu.  

o Provádějící projekt musí obsahovat detailní propojení na stávající plynovod  

o Prováděcí projekt stavby požadujeme zaslat k odsouhlasení.  

• V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto 

podmínky:  

o Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") 

a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České 

republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční 

soustavy.   

o Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit 

zahájení stavby provedením registrace stavby.  

o Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v 
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rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. 

Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.  

o Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. 

Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice 

provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření 

plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí).   

o Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace 

staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku 

samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v 

elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.  

o Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou 

registrovány u Hospodářské komory České republiky.   

o Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu 

PDS s vpuštěním plynu.  

o Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ. 

o V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor 

(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, 

již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné 

autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost 

nevztahuje.  

o Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených 

stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu 

jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

• Při realizaci stavby budou dodrženy obecné podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené 

v tomto stanovisku zn. 5002406014 ze dne 17.6.2021. 

32. Budou dodrženy podmínky stanoviska GesNet Služby, s.r.o. zn. 5002405888 ze dne 17.6.2021: 

• Stavba plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen „PZ“) bude realizována a 

dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 

s ní spojených č. 4000235013. 

Na přeložku bude provedena dokumentace pro provádění stavby.  

Tato dokumentace bude sloužit pro výběrová řízení, dodavatel podle ní bude realizovat stavbu, D 

bude k dispozici stav. úřadu pro případnou kontrolní prohlídku stavby a po zanesení případných 

změn a může sloužit jako výkres skutečného provedení  

o Přeložky, a místa propojů musí být umístěny tak, aby i ochranné pásmo jež činí 1 m na 

každou stranu PZ a nezasahovalo do pozemku, který není ošetřen Smlouvami o budoucí 

smlouvě na VB.  

o Prováděcí projekt musí obsahovat Výkaz výměr, rozpis materiálu. 

o Provádějící projekt musí obsahovat detailní propojení na stávající plynovod.  

o U západního místa napojení přeložky musí být proveden výřez stávající ochranné ocelové 

trubky DN 200 ve které je umístěn NTL plynovod PE dn 180. Výřezy takto těsně umístěných 

plynovodů provádí bez poškození PE potrubí f. LB tech Litomyšl.  

o Prováděcí projekt stavby požadujeme zaslat k odsouhlasení.  

o V rámci dalšího projednání a realizace výše uvedené stavby PZ požadujeme dodržet tyto 

podmínky:  

o Stavba PZ musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen "PD") 

a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České 

republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční 

soustavy.  
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o Zhotovitel stavby PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit 

zahájení stavby.  

o Stavbu PZ a propojovací práce na stávající PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v 

rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. 

Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.  

o Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. 

Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice 

provozovatele distribuční soustavy - Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření 

plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí).   

o Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace 

staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku 

samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v 

elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.  

o Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou 

registrovány u Hospodářské komory České republiky.  

o Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu 

PDS s vpuštěním plynu.  

o Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ. 

o V případě stavby nového VTL plynovodu nebo VTL přípojky (nová plynofikace) je investor 

(stavebník) povinen v souladu se zák. č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění, 

již v rámci územního řízení požádat Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR o udělení příslušné 

autorizace. Na přeložky stávajících VTL plynovodů (VTL přípojek) se tato povinnost 

nevztahuje.  

o Stavebník je povinen dodržet podmínky stanovené vlastníky a správci pozemků dotčených 

stavbou. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu 

jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  

• Při realizaci stavby budou dodrženy obecné podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené 

v tomto stanovisku zn. 5002405888 ze dne 17.6.2021. 

33. Budou dodrženy podmínky sdělení EDERA Group, a.s. zn. 486/221220/PC ze dne 22.12.2020: 

• Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti 

EDERE Group a.s., jeho umístění na sloupech DP musí být respektováno. 

• Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických 

komunikacích.  

• S dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší 

společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně po dohodě s námi zajistí 

odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení budou 

prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. V zápise o vytýčení 

budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti 

EDERA Group a.s. , s.r.o.  

• Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná 

opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví 

společnosti EDERA Group a.s.  

• Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní 

práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. 

• Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 

7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení „. Pokud nebude možné normu 

dodržet, bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti.  

• Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné 

zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími 

osobami.  
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• Bez souhlasu společnosti EDERA Group a.s. nelze snižovat vrstvu zeminy nad a pod stávajícím 

vedením tvořeným HDPE trubkami.  

• Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 

trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození.  

• Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván 

zástupce naší společnosti.  

• Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení 

a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností 

EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu 

vedení je považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, 

výšky, typu víka atd.). 

34. Budou dodrženy podmínky Správy železnic, s.o. zn. 9669/2021-SŽ-OŘ HKR-OTE ze dne 19.5.2021: 

• Stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být 

navrženy z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozívním účinkům 

bludných proudů.  

• V dostatečném předstihu před zahájením stavebního řízení požadujeme předložit projektovou 

dokumentaci ke stavebnímu řízení k posouzení.  

• Veškeré změny v projektové dokumentaci týkající se pozemků, se kterými má Správa železnic, 

státní organizace právo hospodařit nebo dojde k rozšíření části stavby do ochranného pásma 

dráhy, požadujeme předložit k novému posouzení.   

35. Budou dodrženy podmínky Dopravního podniku města Pardubice, a.s. zn. Lp/20/221e ze dne 

22.10.2020: 

• Každá ze souboru uvedených staveb musí být realizovatelná tak, aby nedošlo k omezení provozu 

linek městské hromadné dopravy v přilehlých ulicích, tj. Palackého, včetně terminálu před 

hlavním nádražím, a Kpt. Bartoše. Po dohodě s naší společností bude možné v určitých časech 

dojednat dočasné výluky trolejbusové dopravy, avšak náklady s nimi spojené nám bude muset 

investor stavby uhradit.   

• Nová tělesa světelné signalizace, svítidla veřejného osvětlení, dopravní značení a jiné konstrukce, 

jakož i zeleň (a to i po letech růstu), musí dodržet předepsané zóny bezpečného přiblížení od 

živých částí trakčního trolejového vedení a také od sběračů projíždějících trolejbusů, jak pro 

vlastní konstrukci zařízení zeleň, tak i pro osoby, které budou tato zařízení instalovat a následně 

poté udržovat. Napájecí soustava pevných trakčních zařízení trolejbusové dráhy v Pardubicích je 

600 V DC IT.  

36. Po celou dobu stavby bude v okolí stavby udržován pořádek a čistota, dotčené komunikace budou 

udržovány ve sjízdném a čistém stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup 

k jednotlivým nemovitostem.  

37. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením §176 stavebního zákona ve smyslu 

ustanovení §22 odst.2  zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

38. Dotčené dopravní plochy musí být zabezpečeny a opraveny v souladu s příslušnými ustanoveními 

vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

39. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení 

a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování 

a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a na 

ochranu tepla. 

40. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora.  

41. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit dle ustanovení § 24 písm.e) vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

42. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 

faktorů pohody bydlení, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly 

dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 
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nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

43. Při provádění stavby bude stavebník dodržovat povinnosti stanovené v § 152 stavebního zákona. 

44. Pro provedení SO 100 – Galerie Pardubice, SO 102 – Lávka do parku, SO 104 – Krytá rampa do 

suterénu parkoviště východ, SO 201 – Odlučovače tuků, SO 202 – Odlučovače lehkých kapalin je 

vyžadováno další stavební řízení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu – obecného 

stavebního úřadu. 

45. Pro provedení SO 110.3 – Rozšíření Palackého třídy-úprava výjezdu z trolejbusového terminálu, SO 

111 – Komunikace do suterénu parkoviště jih, SO 112 – Komunikace do suterénu parkoviště východ,  

SO 113 – Úprava křižovatky a napojení na ul. Kpt. Bartoše, SO 114 – Záliv pro BUS a TAXI, SO 

116 – Cyklostezka a chodníky sever (pozemní komunikace), SO 117 – Cyklostezka a chodníky 

východ (pozemní komunikace), SO 118 – Cyklostezka a chodníky západ (pozemní komunikace), SO 

180 – Úprava odvodnění komunikací, SO 193.2 – Přeložka areálové kanalizace ČSAD-odvodnění 

komunikací je vyžadováno další stavební řízení u věcně a místně příslušného stavebního úřadu, 

kterým je speciální stavební úřad Magistrát města Pardubice, odbor dopravy. 

46. Pro provedení SO 176 – Přeložka vodovodu, SO 177.2 – Přeložka vodovodu DN150, SO 192.2 – 

Rekonstrukce veřejné kanalizace je vyžadováno další stavební řízení u věcně a místně příslušného 

stavebního úřadu, kterým je speciální stavební úřad Magistrátu města Pardubice, odbor životního 

prostředí 

47. Pro provedení SO 160 – Přeložky trolejového vedení je vyžadováno další stavební řízení u věcně a 

místně příslušného stavebního úřadu, kterým je speciální stavební úřad pro stavby drah Drážní úřad. 

48. Pro provedení SO 110.1 – Rozšíření Palackého třídy, SO 110.2 – Rozšíření Palackého třídy-západ, 

SO 180 – Úprava odvodnění komunikací je vyžadováno další stavební řízení u věcně a místně 

příslušného stavebního úřadu, kterým je speciální stavební úřad Krajského úřadu Pardubického kraje, 

odbor dopravy a silničního hospodářství. 

49. Pro provedení SO 119.2 – SSZ v ul. kpt. Bartoše a Palackého třídě, SO 130.1 – Příprava území, 

demolice, kácení, SO 132.1 – Čisté terénní úpravy, SO 133.1 – Sadové úpravy, SO 134 – Venkovní 

zavlažovací systém, SO 140 – Dopravní navigační systém, SO 152 – Přeložka VO podél ul. kpt. 

Bartoše, SO 153 – Přeložka VO podél Palackého třídy, SO 154 – Veřejné osvětlení cyklostezky a 

chodníku, SO 155 – Areálové osvětlení jih, SO 156 – Areálové osvětlení východ, SO 157 – Areálové 

osvětlení západ, SO 165.2 – Přípojka plynu, SO 166 – Přeložky plynu, SO 167 – Přípojka horkovodu, 

SO 170.1 – Přípojky slaboproudu CETIN, SO 170.2 – Přeložky slaboproudu CETIN, SO 171.1 – 

Přípojka slaboproudu EDERA, SO 172 – Přípojky slaboproudu Fastport, SO 173.1 – Přeložka 

kabelovodu MmP, SO 175 – Přípojky vody, SO 181 – Dešťová kanalizace zpevněných ploch, SO 182 

– Zrušení dešťové kanalizace Palackého, SO 183 – Dešťová kanalizace areálová a vsakovací objekt, 

SO 190 – Přípojky splaškové kanalizace, SO 191 – Jednotná kanalizace areálová není vyžadováno 

další povolení dle stavebního zákona, stavby budou provedeny v souladu s podmínkami tohoto 

územního rozhodnutí. 

50. Užívání dokončených staveb, případně částí staveb schopných samostatného užívání je, v souladu 

s ustanovením §119 odst.1 stavebního zákona,  možné na základě vydaného kolaudačního souhlasu 

nebo kolaudačního rozhodnutí. 

  

V projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení je třeba: 

• respektovat obecné technické požadavky na výstavbu a obecné požadavky na využívání území; 

• způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům; 

• v situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené sítě, jejich vzájemné odstupy a 

způsob křížení. Jejich prostorové uspořádání řešit s ČSN 73 6005. Budou dodržena ochranná pásma 

všech sítí; 

• projektová dokumentace stavby bude konzultována s dotčenými orgány, a vlastníky a správci sítí 

technické  a dopravní infrastruktury a s ostatními subjekty, které si toto právo vyhradily. 

• respektovat stanovisko České abilympijské asociace, a.s., č.z. 20/12/56/ÚŘ Pce-ca: 
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o  Vyhrazená stání ve 2.PP pro ZTP a pro osoby doprovázející dítě v kočárku musí být 

umístěno co nejblíže vůči výtahu – dle přílohy č. 2bod 1.1.4 vyhlášky č.398/2009 Sb., o 

obecných požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb ( dále jen „vyhlášky“). 

o Počet stání pro ZTP ve 3. NP – dodržet § 4 odst.(2) vyhlášky. 

o Počet míst pro ZTP v sálech kin – dodržet § 8 odst. (1) vyhlášky. 

o Ubytovací zařízení  - dodržet § 8 odst. (3) vyhlášky. 

o Počet míst pro ZTP-Kongresový sál – dodržet § 8 odst. (1) vyhlášky. 

o Ve  3. NP kde jsou použity dveře karuselového provedení musí být doplněny dalšími 

otevíravými dveřmi – dle přílohy č. 3 bod 1.0. vyhlášky. 

o V místech veřejného WC – dodržet § 7 odst. (2) vyhlášky. 

• konzultovat podrobné technické řešení z hlediska technologie SSZ se společností ELTODO, a.s., 

Novohradská 110, Praha. 

 

Stanoví podmínky pro nové využití území: 

1. Úprava terénu bude umístěna na pozemcích st. 7194/1, st. 10249, parc. č. 1749/1, 1749/2, 1749/6, 

1749/8, 1751/1, 1753/2, 1753/5, 1753/6, 1755/4, 1755/8, 1755/9, 1775/1,  2075/8, 2075/10, 2075/15, 

2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 2605/8, 2605/38, 2605/180, 2605/181, 2605/192, 2629/9, 

2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 2629/38, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 

5346, 5347, 5348 v katastrálním území Pardubice v souladu s koordinační situací stavby výkres č. 

C.3 (Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé), která je součástí 

dokumentace pro územní rozhodnutí, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Němeček, autorizovaný inženýr 

pro pozemní stavby (ČKAIT-0008661), v 06/2020, která obsahuje výkres současného stavu území  se 

zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na 

okolí. 

2. Provádění terénních úprav je podmíněno provedením přeložek, rušení a přípojek inž sítí v prostoru 

budoucí stavební jámy (SO 119.1 – Zrušení části SSZ v ulici Palackého třída, SO 130.3 – Příprava 

území, demolice kácení, SO 165.1 – Zrušení přípojek plynu, SO 169.1 – Zrušení části nefunkčního 

parovodu, SO 171.2 – Přeložky slaboproudu EDERA, SO 177.1 – Zkrácení vodovodní přípojky, SO 

192.1 – Provizorní přeložka veřejné kanalizace, SO 193.1 – Přeložka areálové kanalizace ČSAD, SO 

194 – Přípojka jednotné kanalizace ČSAD). 

3. Před zahájením terénních úprav bude proveden pyrotechnický průzkum. 

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, 

oddělení vodního hospodářství č.j. MmP 33901/2021 ze dne 31.3.2021: 

• Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 

17.12.2020, zn. č. Jo/2020/v,k-959.  

• Povodí Labe, státní podnik souhlasí s navrženým záměrem bez připomínek.  

• Budou dodrženy závěry a doporučení zpracovaného HG posudku, odpovědný řešitel RNDr. 

Zdeněk Zýma, odborná způsobilost v oboru hydrogeologie, geologické práce – sanace, oprávnění 

č. 1364/2001 Sb., v listopadu 2019.  

• Při provádění stavebních prací nesmí dojít k ohrožení jakosti podzemních ani povrchových vod.  

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního 

prostření, oddělení ochrany přírody č.j. MmP 8471/2021/Ve ze dne 10.2.2021 – souhlasu s odnětím 

půdy ze zemědělského půdního fondu: 

o celkové výměře 2 193 m2, za účelem realizace záměru „Úpravy terénu po demolici objektu 

bývalého lihovaru HOBÉ", dle předložené situace odnětí ze ZPF, která je nedílnou součástí tohoto 

stanoviska (pro účely vytvoření výše uvedené přílohy bylo využito podkladu doloženého žadatelem). 

Stanovuje tyto podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu (dále jen 
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„ZPF"): 

1) Zábor bude trvale — viditelně vyznačen v terénu a bude zajištěno nepřekročení jeho hranic. V 

případě překročení odnímané výměry bude požádáno o doplnění tohoto souhlasu. 

2) Ve smyslu ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF, je žadateli udělena výjimka z 

povinnosti provedení skrývky kulturních vrstev půdy. 

3) Povinný k platbě odvodů (tj. žadatel) je povinen orgánu ochrany ZPF příslušnému k rozhodnutí o 

odvodech a orgánu ochrany ZPF, který vydal souhlas s odnětím, v daném případě MmP OŽP 

c) doručit kopii pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, pro které je souhlas s odnětím 

podkladem a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti, 

d) písemně oznámit zahájení realizace záměru a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením. 

Za trvalý zábor zemědělské půdy o celkové výměře 2 193 m2 za účelem realizace záměru 

„Úpravy terénu po demolici objektu bývalého lihovaru HOBÉ” stanovuje žadateli povinnost 

zaplatit odvod v orientační výši 37.500,30 Kč. Výše odvodu je podle § 9 odst. 9 zákona o ochraně 

ZPF pouze orientační a bude upřesněna v rozhodnutí o odvodu. Odvod bude předepsán 

samostatným rozhodnutím po předložení pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu, pro které je 

souhlas s odnětím podkladem. 

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, 

oddělení odpadů a ovzduší č.j. OŽP/95971/20/LO ze dne 2.11.2020: 

• V případě prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby 

tyto dřeviny nebyly poškozeny včetně kořenového systému, minimálně 2,5 m od paty kmene 

stromů v souladu s ČSN DIN 83 90 61 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 

stavebních činnostech. Zároveň podle této normy musí být provedena ochrana kmene stromů po 

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

• v případě nezbytně nutného kácení dřevin rostoucích mimo les věc konzultujte na příslušném 

úřadě městského obvodu Pardubice, 

• na nezbytné ořezání dřevin není nutné vydávat rozhodnutí, ale musí být provedeno odbornou 

firmou v místě rozvětvení, aby nedošlo k poškození dřeviny, které může být sankciováno podle 

výše uvedeného zákona č. 114/1992 Sb. 

7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru životního 

prostředí, oddělení odpadů a ovzduší č.j. OŽP/119510/20/Lo ze dne 14.12.2020: 

• Veškeré vzniklé odpady, je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí 

podle § 12 odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, a to 

buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. 

• Ve smlouvě s dodavatelem stavby musí být jednoznačně stanoveno, který právní subjekt bude 

původcem odpadů, které při stavbě vzniknou. 

• Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 

druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 

• Při nakládání s odpady musí být dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, kdy recyklace 

dále využitelných odpadů je nadřazena jejich odstraňování (§9a). 

• Vzhledem k tomu, že nelze vyloučit kontaminaci zemin, ke které mohlo dojít při dřívější činnosti 

v demolovaných objektech, požadujeme, aby se při nakládání se vzniklými odpady postupovalo v 

souladu s výsledky laboratorních vyhodnocení odebraných vzorků. 

• Zákon o odpadech se dle aktuálního znění § 2 odst. 3) nevztahuje na nakládání s 

nekontaminovanou zeminou a jiným přírodním materiálem vytěženým během stavební činnosti, 

pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, 

na kterém byl vytěžen. 

• Doklady o kvalitě, množství a způsobech nakládání s vytěženým materiálem a vzniklými odpady 

budou připraveny k předložení při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

8. Budou dodrženy podmínky vyjádření Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a 

životního prostředí č.j. ÚMOI/5115/2020/ODŽ/15/Peš-2 ze dne 23.9.2020: 

• Veškeré zařízení staveniště, skládky materiálu, odpad ze stavební činnosti, stavební mechanizmy, 
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apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora. 

• V případě, že bude stavební zařízení umístěno na místní komunikaci, nebo v případě provádění 

stavebních prací na místní komunikaci je zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací 

požádat o povolení zvláštního užívání místní komunikace dle ustanovení 25 odst.6 písm. c) 

zákona č.13/1997Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů příslušný silniční 

správní úřad, kterým je odbor dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice 

l. V případě, umístění stavebního zařízení, nebo provádění stavebních prací na veřejném 

prostranství — na pozemkových parcelách ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, je 

zhotovitel povinen před zahájením stavebních prací požádat o vydání souhlasu s užíváním tohoto 

prostranství na odboru dopravy a životního prostředí Úřadu městského obvodu Pardubice I. Ve 

všech výše uvedených případech budou stanoveny podmínky pro umístění zařízení staveniště a 

pro provádění stavebních prací a dále podmínky konečných úprav předmětných místních či 

účelových komunikací, případně nezpevněných ploch (veřejná zeleň apod.). 

• Dotčené místní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravou narušovány a 

znečišťovány. Případné znečistění musí být neprodleně odstraněno. Zhotovitel za tímto účelem 

zajistí pravidelné čištění pozemních komunikací. Materiál ani zemina ze stavební činnosti nesmí 

být ani krátkodobě skladována na pozemních komunikacích. 

• Veškerá vozidla a stavební technika nad 3,5 tuny budou pro vjezd do areálu a výjezd z areálu 

lihovaru využívat pouze přístup z ul. kpt. Bartoše. 

• Veškerá vozidla, odvážející stavební suť nebo zeminu budou opatřena plachtou tak, aby 

nedocházelo ke znečištění pozemních komunikací. 

• V případě znečištění veřejných prostranství v důsledku provádění prací, zajistí zhotovitel 

neprodleně jejich úklid. 

• Všechny dřeviny, které budou dotčeny stavbou, budou důsledně ochráněny proti poškození 

vlivem stavební činnosti dle ČSN 839061 „Technologie vegetačních úprav v krajině — Ochrana 

stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích”, a to jak kmen, koruna, tak i 

kořenový systém. Při případném provádění výkopových prací v blízkosti těchto dřevin zajistí 

investor přítomnost odborného dozoru na místě, který bude dohlížet na dodržování postupů 

stanovených výše uvedenou normou. 

9. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru 

dopravy a životního prostředí č.j. ÚMOI/2952/2021/ODŽ/25/Peš-4 ze dne 24.8.2021 – povolení 

kácení dřevin: 

1)  Vydává souhlasné stanovisko s pokácením níže uvedených dřevin za dodržení podmínky uvedené 

pod tabulkami: 

číslo v 

situaci 

Druh dřeviny 

Obvod kmene 

ve 130 cm nad 

zemí 

pozemek v k.ú. 

Pardubice — vlastník 

pozemků SP. 

REDSTONE 

HOUSE 

26 Topol SP. (Populus SP.) 345 p.p.č. 1755/9 

27 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 94 p.p.č. 1749/8 

28 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 119 p.p.č. 1755/9 

29 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 82 p.p.č. 1749/8 

30 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) 82 p.p.č. 1749/8 

31 Lípa malolistá (Tilia cordata) 100 p.p.č. 1749/8 

32 Lípa malolistá (Tilia cordata) 104 p.p.č. 1749/8 

33 Javor mléč (Acer platanoides) 91 p.p.č. 1749/8 
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35 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 129 p.p.č. 1749/8 

36 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 141 p.p.č. 1749/8 

37 Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) 157, 38 p.p.č. 1749/8 

39 Javor mléč (Acer platanoides) 100 p.p.č. 1749/8 

57 Lípa malolistá (Tilia cordata) 110 p.p.č. 1749/8 

58 Lípa malolistá (Tilia cordata) 94 p.p.č. 1749/8 

 

2) Kácení uvedených dřevin se povoluje za následujících podmínek: 

o kácení je možné realizovat až po vzniku práva provést níže uvedený stavební záměr podle 

zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů a dále v období tzv. vegetačního klidu (od listopadu do poloviny března) 

Toto závazné stanovisko není povolením ke kácení dřevin, ale je vydáno pro účely územního 

řízení vedeného stavebním úřadem pro stavbu „Úpravy terénu po demolici objektů bývalého 

areálu lihovaru Hobé” dle přiložené projektové dokumentace — stupeň dokumentace ZVU, 

název stavby „Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé”, 

zpracovatel OBERMEYER HELIKA a.s., Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany, datum 

07/2020. 

10. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Pardubic, odboru majetku a investic, oddělení pozemků 

a převodu nemovitostí: 

• stavby budou vybudovány dle Zásad výstavby technické infrastruktury určené pro následný 

převod do majetku města, 

• stavby budou koordinovány s uzavřenými smluvními vztahy váznoucími na pozemcích 

označených jako p.p.č. 1749/6 v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene č.010-0240-2020/21 uzavřena se společností ČEZ Distribuce, a.s., IČO 24729035), 

p.p.č. 2629/17 v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.407-

0699-2009 uzavřená se společností GasNet, s.r.o., IČO 27295567), p.p.č. 3000/1, p.p.č.3000/14 

vše v k.ú. Pardubice (smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 018-0422-2017- 

uzavřená se společností Fasport a.s., IČO 27522580), 

• realizace náhradní výsadby bude konzultována s Magistrátem města Pardubic, odborem hlavního 

architekta a bude získáno souhlasné vyjádření MO Pardubice I (jako správce veřejné zeleně) 

• pří výsadbě zeleně budou respektována ochranná pásma inž. sítí 

• pozemky v majetku města, do kterých bude zasahováno, budou uvedeny do původního stavu 

11. Kotvení SO 99 – Stavební jáma bude umístěno do takové hloubky pod komunikací I/36, aby 

nebránilo realizaci rekonstrukce silnice I/36. 

12. V případě provádění prací jiným investorem mající vliv na v textu uvedený soubor staveb, budou 

práce investorů časově navzájem zkoordinovány. 

 
číslo v 
situaci 

 
Druh dřeviny 

 
Obvod kmene 
ve 130 cm nad 

zemí 

pozemek k.ú. 

Pardubice — vlastník 

pozemků Statutární 

město 

Pardubice 

1 Tilia cordata 88 p.p.č. 2629/17 

2 Pseudotsuga menziesii 173 p.p.č. 2629/17 

13 Salix SP. 119, 113, 88, 88, 
82 

p.p.č. 1755/4 

38 Tilia cordata 88 p.p.č. 1749/1 

47 Tilia cordata 116 p.p.č. 1749/1 
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13. Před realizací stavby budou vytýčena všechna podzemní vedení a jejich trasy vč. ochranných pásem, 

budou respektovány v souladu s příslušným ustanovením zákona č.458/2000 Sb. Trasy přípojek inž. 

sítí a způsob jejich realizace bude odsouhlaseno jejich správci, správci všech podzemních vedení a 

stávajících zařízení. Při realizaci přípojek inž. sítí bude zajištěna bezporuchovost stávajících zařízení. 

Po realizaci přípojek inž. sítí bude povrch nad stávajícími zařízeními uveden do původního stavu. 

14. Zemní práce a pokládky jednotlivých kabelů a potrubí inž. sítí budou zkoordinovány. Při navrhování 

a realizaci inž. sítí bude respektována ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického 

vybavení. 

15. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při 

přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušitelnost stávajících vedení a existujícího provozu 

těchto zařízení. 

16. Budou dodrženy podmínky stanoviska Vodovody a kanalizace, a.s. zn. Jo/2021/v.k-959 ze dne 

17.12.2020: 

• Při návrhu a realizaci vodovodů a kanalizací a jejich přeložek budou respektovány Technické 

standardy VAK Pardubice. 

Rovněž budou respektována ochranná pásma vodovodů a kanalizací min v rozsahu ustanovení 

zák.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. 

• Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely 

požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ustanovení § 8 odst. 10 zákona č. 

274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Hydranty tedy nebudou označovány 

jako požární. 

• V PD nutno sjednotit materiály nových a překládaných tras vodovodů a kanalizací:  

o veřejný vodovod a přípojky: TLT s PU vystýlkou a ochranou proti bludným proudům veřejná  

o kanalizace a přípojky: kamenina 

o v případě použití plastového kanalizačního potrubí (např. vnitřní nebo areálové rozvody) je v 

Pardubicích nutno používat SN 12. 

• Před zahájením prací budou vytýčena stávající podzemní vedení ve správě VAK min v rozsahu 

řešených objektů a v možném dosahu účinku prováděných prací předmětných SO. 

• Vytěžený materiál ani skládky materiálu a deponie nebudou umísťovány v okolí trasy veřejného 

vodovodu a kanalizace. 

Na hydranty a traťová šoupata a kanalizační poklopy nesmí být ukládán materiál z výkopu. 

Veškeré armatury a tvarovky a další zařízení veřejného vodovodu a kanalizace musí být po celou 

dobu provádění prací zabezpečeny proti poškození technikou zhotovitele. Během výstavby nesmí 

dojít k omezení přístupu ani příjezdu k vodovodnímu a kanalizačnímu rozvodu a souvisejícím 

zařízením, jejichž provozuschopnost nesmí být průběhem provádění prací ohrožena. 

Vytěžené materiály, suti a stavební prvky nejsou odpadními vodami a nebudou tedy ukládány ani 

splachovány do kanalizace pro veřejnou potřebu. 

• K jednotlivým SO  

SO 177.1 Zkrácení vodovodní přípojky 

Dočasná a provizorní vodoměrná šachta musí být investorem zajištěna proti zamrzání, zaplavení, 

umístěný vodoměr musí být zajištěn proti poškození a zneužití, ale přístupný přes jednoduše 

odkrývatelný poklop. Navržené zakrytí skruží beton. deskou není vhodné. 

Tato dočasná přípojka může být funkční pouze do doby zrušení/realizace přeložky vodovodu DN 

50 ul. Palackého (SO 177.2). 

Demontáž a montáž vodoměru a zásah do potrubí provádí na základě objednávky pouze VAK 

Pardubice. Zemní práce zajišťuje objednatel. 

V PD chybí popis likvidace zkracovaného vodovodního potrubí dl. 10m — bude uvedeno v 

dalším stupni PD. 

SO 192.1 Provizorní přeložka veřejné kanalizace 

Podrobnosti návrhu nové trasy přeložené kanalizace DN700 budou zpracovány v dalším stupni 

PD ( podrobnosti šachet, poklopy celolitinové s pantem, PP atd). Provizorní přeložka může být z 

materiálu potrubí kanalizační PVC SNI 2 za předpokladu, že se opravdu jedná o částečnou a 
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dočasnou přeložku stoky. Řešení bude doplněno popisem výměny provizorního plastového 

potrubí za definitivní potrubí kamenina DN700 - materiál stoky rekonstruované z DN 700/1050 

na DN 700 bude v celé délce kamenina ( SO 192.2 Rekonstrukce kanalizace). 

V PD chybí popis likvidace potrubí rušené stoky DN700/1050 v úseku provizorní přeložky — 

bude uvedeno v dalším stupni PD. 

Použití navrženého nového potrubí kamenina DN700 pro SO 192.2 Rekonstrukce veřejné 

kanalizace bude k dalšímu stupni PD hydraulicky a staticky posouzeno. 

SO 193.1 Přeložka areálové kanalizace ČSAD  

Podrobnosti návrhu nové trasy areál. kanalizace DN400 budou zpracovány v dalším stupni PD ( 

PP, podrobnosti šachet apod) Poklopy doporučujeme celolitinové s pantem a uložení do cement.  

lože . Materiál potrubí bude použit kamenina. 

V PD chybí popis likvidace potrubí rušené stoky dl. 18m — bude uvedeno v dalším stupni PD. 

SO 194 Přípojka jednotné kanalizace ČSAD 

Chybí výkres napojení nové přípojky na novou RS4 - bude zařazeno v dalším stupni PD. 

Napojení přípojky do nové RS4 bude do dna a vytvarován odtok. žlábek (šachtové dno z výroby - 

SO 192.1 a 192.2) . 

Přípojka bude provedena z materiálu kamenina. 

17. Budou dodrženy podmínky vyjádření Služeb města Pardubic, a.s. zn. 20435/IO ze dne 13.12.2021: 

• Při provádění bouracích prací budou stožáry veřejného osvětlení zabezpečeny tak, aby nedošlo k 

jejich poškození.   

• Všechny zemní práce v blízkosti sítí VO   budou provedeny ručně.  Na kabelovém vedení a 1m 

od stožárů VO nebude uskladněn stavební materiál ani zde nebude umístěno zařízení staveniště a 

kabelové vedení nebude pojížděno vozidly stavby.   

• Soubor VO bude po dobu stavby stále funkční a nepřetržitě přístupný pro zajištění jeho správy a 

údržby. 

• Před zahájením prací požádá investor o vytýčení stávajících kabelových tras provoz VO SmP a.s.. 

Při všech zemních pracích musí být dodrženy platné normy.  

• Každý případný zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na 

objednávku investora divize VO SmP a.s.   

• Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s.  kontrolu kabelových tras před 

záhozem (před záhozem - min. 2 prac. dny předem).  

• Dojde - li k poškození našeho zařízení stavebními pracemi, mechanizací nebo dopravou 

materiálu, požadujeme provedení oprav poškozených částí na náklady investora. Práce provede 

vlastník zařízení VO, tedy SmP a.s.  

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Českých Radiokomunikací, a.s. zn. UPTS/OS/292332/2021 ze 

dne 15.12.2021: 

• nejméně 15 dní předem uvědomíte České Radiokomunikace, a.s. o zahájeni prací. Oznámení o 

zahájení prací  

• před zahájením prací necháte vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedeni a zařízeni 

přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí. Vytyčení objednejte nejméně 14 dní předem u 

pracovníka firmy Vegacom, a.s. 

• prokazatelné seznámíte pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení 

(zařízeni) 

• upozorníte organizaci, provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech 

od polohy udávané výkresovou dokumentaci 

• upozorníte pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvíce opatrnosti, nepoužívali zde 

nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé strany od vyznačené trasy vedeni (zařízeni) 

nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí stroje, sbíječky apod.) 

• po dobu výstavby učiníte veškerá nezbytná opatřeni, vedoucí k zamezeni možného poškozeni 

podzemního telekomunikačního vedení a zařízeni přejezdem stavební techniky a to i na 
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přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.) 

• nad telekomunikačním vedením (zařízením) budete dodržovat zákaz skládek a budováni zařízeni, 

které by k nim znemožňovalo přístup 

• zajistíte, aby odkryté telekomunikační vedeni (zařízeni) bylo řádné zabezpečeno proti poškození a 

to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami 

• dohlédněte, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a vyzvala pracovníka 

firmy Vegacom, a.s. k provedeni kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedeni 

(zařízeni) viditelné poškozenou, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá 

souhlas k záhozu. Ke kontrole vyzvete prosím 14 dni před požadovaným termínem¨ 

• zajistíte, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) 

byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo 

ohlášeno neprodlené každé poškozeni podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) 

organizaci, která vydala toto vyjádření 

• při křížení komunikace musí být vedeni uloženo do chrániček (betonové žlaby) s přesahem 1m na 

každou stranu komunikace 

• bez souhlasu Českých Radiokomunikaci, a.s. nebudete snižovat vrstvu zeminy nad a pod 

telekomunikačním vedením (zařízením) a nebudete navyšovat vrstvu zeminy nad 

telekomunikačním vedením (zákaz navřeni nivelity terénu) 

• písemné ohlásíte ukončení prací organizaci, která vydala toto vyjádření. 

• pokud při realizaci stavby dojde v místě dotčeni našich sítí ke změně polohopisu (zpevněné 

plochy, vjezdy atd.), je investor povinen předat Českým Radiokomunikacím, a.s. geodetické 

zamořeni skutečného stavu telekomunikačního vedeni (zařízení) včetně aktuálního polohopisu 

• u staveb vyžadujících dodatečnou ochranu (např. při změně vedení komunikaci, zpevněnými 

plochami, plynovodem, apod.) nebo překládku podzemního telekomunikačního vedeni Českých 

Radiokomunikaci, a.s. je stavebník povinen ihned kontaktovat pracovníky odd. Ochrany sítí 

Českých Radiokomunikaci. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s. zn. 211211-2345369019 ze dne 

13.12.2021: 

• Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení 

funkčnosti naší VVKS či jinému zásahu do VVKS. V případě, že zjistíte kolizi VVKS s Vaší akcí 

nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVKS kontaktujte bezodkladně naší 

společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní 

podmínky ochrany VVKS, případně stanovili podmínky přeložení VVKS. 

• V případě nutnosti přeložení VVKS je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v 

dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby. 

• Před zahájením stavby si také zajistěte vytýčení VVKS přímo na místě stavby.  

• Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba jsou povinni řádit se všeobecnými podmínkami ochrany 

VVKS společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí vyjádření zn. 211211-2345369019 ze 

dne 13.12.2021. 

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s. č.j. E61741/21 ze dne 

11.12.2021: 

• písemné vyrozumění o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem, 

• před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 

přímo ve staveništi, 

• prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce s polohou vedení (zařízení), 

• upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) 

od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci, 

• upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali 
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zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy 

vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek 

apod.), 

• řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízen) proti poškození, 

odcizení,  

• odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa 

kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací, 

• nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k tobě 

(včetně např. trvalých parkovišť apod.), 

• bez souhlasu majitele, správce nesnižoval, ani nezvyšoval krytí nad kabelovými trasami, 

• při křížení, příp. soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 

„Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“, 

• ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníka TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům 

v řízení o povolení užívání stavby. 

21. Budou dodrženy podmínky vyjádření CETIN, a.s. č.j. 775494/20 ze dne 12.10.2020: 

• Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení a 

ochranu stávajících komunikačních vedení, které jsou nedílnou součástí vyjádření č.j. 775494/20 

ze dne 12.10.2020.  

• V případě kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. 

příslušná ochranná opatření s tím, že ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude doložen souhlasný 

zápis o kontrole ochránění komunikačních sítí, potvrzený společností CETIN a.s.  

22. Budou dodrženy podmínky vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001122435559 ze dne 4.1.2022: 

• Podmínkou zahájení stavby je realizace přeložky podzemních vedení vn a nn dle podmínek 

smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky č.8120077038, a odkup distribuční 

transformační stanice PA_0077, která je nyní v majetku ČEZ Distribuce, a. s.  

• Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp.  v ochranném 

pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše 

uvedené zájmové území, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.  

• V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu 

s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.   

Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného 

posouzení podané žádosti.  

• Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními 

sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být 

vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami  a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-

5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1,  ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 

34 1050.  

• Při realizaci stavby a provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k 

nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod 

napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn,  2 m od 

vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není 

větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1).  

• V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 

předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.  

• Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení 

bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, 

resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického 

zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi 

pověřených osobách. 

• V případě činnosti a stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude 

dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně 

označen výstražnou cedulí.  
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• Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi 

pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě 

povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.  

• Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení.  

• Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro 

elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo 

zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto 

skutečnost bezodkladně jako poruchu. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení 

žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. 

Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze 

po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s. 

23. Budou dodrženy podmínky stanoviska GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002402446 ze dne 1.7.2021: 

• Veškeré zemní práce při terénních úpravách musí být prováděny minimálně 1 m od stávajících 

plynárenských zařízení. Musí být respektováno ochranné pásmo uvedených PZ.  

• Pažení stavební jámy musí být založeno tak, v žádném případě nenarušilo bezpečný provoz 

uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek. 

• Plynovod NTL DN 300 v místě pomocného výjezdu v severozápadním rohu jámy požadujeme 

ochránit před mechanickým poškozením při pojíždění betonovými panely, popř. ocelovými 

plechy o tloušťce min. 3 cm.  

• Při realizaci stavby požadujeme respektovat ČSN 736005.  

• V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) a přípojek budou zemní práce prováděny výhradně 

ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě 

nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.  

• Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno 

mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).  

• Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný 

přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.  

• Při realizaci stavby budou dodrženy obecné podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené 

v tomto stanovisku zn. 5002402446 ze dne 1.7.2021.  

24. Budou dodrženy podmínky sdělení EDERA Group, a.s. zn. 396/141020/PC ze dne 14.10.2020: 

• Realizací stavby nesmí dojít k poškození komunikačního vedení ve vlastnictví společnosti 

EDERA Group a.s. 

• Bude respektováno ustanovení §101 a §102 Zákona č. 127/2005 Sb. o Elektronických 

komunikacích. 

• S dostatečným předstihem před zahájením výkopových prací vyzve stavebník zástupce naší 

společnosti k vytýčení našich sítí přímo na místě stavby, případně po dohodě s námi zajistí 

odborné vytýčení na základě námi předaných podkladů. S vytýčenou trasou vedení budou 

prokazatelně seznámeni pracovníci, kteří budou stavební práce provádět. V zápise o vytýčení 

budou stanoveny technické a realizační podmínky pro ochranu zařízení ve vlastnictví společnosti 

EDERA Group a.s. , s.r.o.  

• Při provádění stavebních prací stavebník, nebo jím pověřený subjekt, učiní všechna nezbytná 

opatření, aby nedošlo k ohrožení, nebo poškození komunikačního vedení ve vlastnictví 

společnosti EDERA Group a.s.  

• Ve vzdálenosti menší než 1,5 m od bližšího okraje zemního zařízení je možné provádět zemní 

práce pouze ručně bez použití mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí.  

• Při křížení, případně souběhu s podzemní komunikační sítí budou dodrženy podmínky dle ČSN 

7360 05 – „Prostorová úprava vedení technického vybavení „. Pokud nebude možné normu 

dodržet, bude případné náhradní řešení dohodnuto se zástupcem naší společnosti.  

• Pokud dojde při stavbě k odkrytí podzemního komunikačního vedení, je nutné zajistit jeho řádné 

zabezpečení proti poškození a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími 

osobami.  

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

• Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen dodržet zákaz přejíždění těžkými vozidly nad 

trasou před provedením ochrany kabelů proti mechanickému poškození.  

• Před záhozem bude k prohlídce stavu podzemního komunikačního vedení stavebníkem přizván 

zástupce naší společnosti.  

• Veškeré projekční, inženýrské, zemní, montážní a optické práce spojené s úpravou našich vedení 

a jejich součástí v místě stavby budou v případě jejich potřeby realizovány výhradně společností 

EDERA Group, a.s., případně jí určenou projekční, montážní nebo servisní organizací. Za úpravu 

vedení je považována také jakákoliv manipulace s kabelovými komorami (změna jejich polohy, 

výšky, typu víka atd.)  

25. Budou dodrženy podmínky Správy železnic, s.o. zn. 30043/2020-SŽ-OŘ HKR-OTE ze dne 

30.12.2020: 

• stavba je umístěna v oblasti s výskytem bludných proudů. Podzemní části stavby musí být 

navržen z materiálů nepodléhající korozi nebo musí být chráněny proti korozivním účinkům 

bludných proudů.  

26. Budou dodrženy podmínky Dopravního podniku města Pardubice, a.s. zn. Lp/20/422n ze dne 

22.9.2020: 

• Stavba nesmí omezit provoz autobusových a trolejbusových linek v přilehlých ulicích. 

• Zemními pracemi nesmí být narušena stabilita základů podpěrných stožárů trolejového vedení 

trolejbusové dráhy. Stožáry v ul. Kpt. Bartoše mají základy betonové zahloubené do 2 m. Přilehlé 

základy na Palackého třídě mají základy ve formě ocelových válcových výpažnic zavrtaných do 

hloubky 4 až 8 m. 

• Uvedené úpravy terénu, pro něž je žádáno toto povolení, se nesmí dotknout kabelové trasy od 

kabelové skříně u Palackého třídy ve směru do sídliště Závodu Míru. 

• Podzemní sítě musí být před zahájením zemních prací v jejich blízkosti vytýčeny. 

• Na stavbě nesmí být používána bezdrátová zařízení, která by svým výkonem mohla rušit provoz 

přestavníků trolejových výhybek v prostoru terminálu před hlavním nádražím. 

27. Po celou dobu stavby bude v okolí stavby udržován pořádek a čistota, dotčené komunikace budou 

udržovány ve sjízdném a čistém stavu a to i pro osobní automobily a bude zajištěn přístup 

k jednotlivým nemovitostem.  

28. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením §176 stavebního zákona ve smyslu 

ustanovení §22 odst.2  zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

29. Dotčené dopravní plochy musí být zabezpečeny a opraveny v souladu s příslušnými ustanoveními 

vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb. 

30. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž 

vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení 

a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a 

stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování 

a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a na 

ochranu tepla. 

31. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích investora.  

32. Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit dle ustanovení § 24 písm.e) vyhlášky č. 501/2006 Sb., 

o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. 

33. Celý proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení 

faktorů pohody bydlení, a to i v noční době. Stavební práce musí být prováděny tak, aby byly 

dodrženy platné hygienické předpisy, zejména nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před 

nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

34. Při provádění stavby bude stavebník dodržovat povinnosti stanovené v § 152 stavebního zákona. 

35. Pro provedení SO 99 – Stavební jáma  (úprava terénu) je vyžadováno další stavební řízení u věcně a 

místně příslušného stavebního úřadu – obecného stavebního úřadu. 

36. Užívání dokončených staveb, případně částí staveb schopných samostatného užívání je, v souladu 
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s ustanovením §119 odst.1 stavebního zákona,  možné na základě vydaného kolaudačního souhlasu 

nebo kolaudačního rozhodnutí. 

  

V projektové dokumentaci stavby pro stavební povolení je třeba: 

• respektovat obecné technické požadavky na výstavbu a obecné požadavky na využívání území; 

• způsob provádění stavby řešit tak, aby nedocházelo k ohrožování a nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby, zamezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům; 

• v situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené sítě, jejich vzájemné odstupy a 

způsob křížení. Jejich prostorové uspořádání řešit s ČSN 73 6005. Budou dodržena ochranná pásma 

všech sítí; 

• projektová dokumentace stavby bude konzultována s dotčenými orgány, a vlastníky a správci sítí 

technické  a dopravní infrastruktury a s ostatními subjekty, které si toto právo vyhradily. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

REDSTONE  HOUSE s.r.o., IČO 07436394, tř. Svobody 956, 779 00  Olomouc 9 

Statutární město Pardubice, IČO 00274046, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice 

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové 

Město 

Banka CREDITAS a.s., IČO 63492555, Sokolovská č.p. 675/9, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  

Pardubice 2 

EOP Distribuce, a.s., IČO 28800621, č.p. 478, , 533 45  Opatovice nad Labem 

Služby města Pardubic a.s., IČO 25262572, Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12 

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IČO 63217066, Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02  

Pardubice 2 

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 

155 00  Praha 515 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  

Praha 414 

České Radiokomunikace a.s., IČO 24738875, Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  

Praha 69 

EDERA Group a.s., IČO 27461254, Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02  

Pardubice 2 

Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení investic a technické správy, IČO 

00274046, Pernštýnské nám. č.p. 1, 530 12  Pardubice  

 

Odůvodnění: 

Dne 16.12.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Úpravy terénu po demolici 

objektů bývalého areálu lihovaru Hobé (fáze 2) bude umístěna na pozemcích st. 7194/1, st. 10249, parc. 

č. 1749/1, 1749/6, 1749/8, 1751/1, 1753/1, 1753/2, 1753/3, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 

1753/9, 1753/13,  1755/4, 1755/8, 1755/9, 2075/8, 2075/10, 2075/16, 2075/19, 2629/9, 2629/12, 2629/13, 

2629/14, 2629/17, 5339, 5340, 5345, 5346, 5347, 5348 v k.ú. Pardubice (vedeno pod sp.zn. SÚ 

124816/2020/Pa) a o vydání rozhodnutí o změně využití území pro účel Úpravy terénu po demolici 

objektů bývalého areálu lihovaru Hobé (fáze 2) na pozemcích st. 7194/1, st. 10249, parc. č. 1749/1, 

1749/2, 1749/6, 1749/8, 1751/1, 1753/2, 1753/5, 1753/6, 1755/4, 1755/8, 1755/9, 1775/1,  2075/8, 

2075/10, 2075/15, 2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 2605/8, 2605/38, 2605/180, 2605/181, 2605/192, 

2629/9, 2629/12, 2629/13, 2629/14, 2629/17, 2629/38, 5338, 5339, 5340, 5341, 5342, 5343, 5344, 5345, 

5346, 5347, 5348 v k.ú. Pardubice (vedeno pod sp.zn. SÚ 124793/2020/Pa).  
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Současně žadatel požádal o  spojení uvedených řízení podle § 140 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

Stavební úřad může podle ustanovení § 140 odst.1 správního řádu spojit různá řízení, k nimž je příslušný 

pokud se týkají téhož předmětu řízení nebo spolu jinak věcně souvisejí anebo se týkají týchž účastníků 

řízení a nebrání-li tomu povaha věci, účel řízení anebo ochrana práv nebo oprávněných zájmů účastníků 

řízení. Po řádném posouzení podaných žádostí dospěl stavení úřad k závěru že podmínky v ustanovení § 

140 správního řádu jsou naplněny, podmínky v území jsou jednoznačné -zejména pro území je schválen 

územní plán; podmínky stanovené v ustanovení § 140 odst.1 správního řádu byly naplněny. Stavební úřad 

výše uvedená řízení usnesením poznamenaným do spisu ze dne 18.1.2021 spojil; společné řízení bylo 

vedeno pod sp.zn. SÚ 124816/2020/Pa. 

Stavební úřad zjistil, že předložené žádosti neměly předepsané náležitosti podle § 86  stavebního zákona a 

neposkytovaly tak dostatečný podklad pro posouzení umístění  navrhované stavby v území a navrhovanou 

změnu využití. Proto stavební úřad žadatele opatřením ze dne 26.1.2021 vyzval k doplnění žádostí a 

současně řízení přerušil; k doplnění žádostí byla žadateli určena přiměřená lhůta. Lhůtu pro doložení 

potřebných podkladů stavební úřad na žádost žadatele opatřením ze dne 21.6.2021 a 9.12.2021 

prodloužil. Žádost byla doplněna dne 4.2.2022. 

Oznámením ze dne 3.2.2021 stavební úřad, v souladu s ustanovením § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznámil aktivně registrovaným spolkům, že byla 

podána  žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu a změnu využití území. 

Dne 16.12.2020 podal žadatel také žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby novostavba 

multifunkčního objektu "Galerie Pardubice" na pozemcích st. 7194/1, st. 10249, parc. č. 1743/11, 1744/1, 

1749/1, 1749/2 1749/6, 1749/8, 1751/1, 1753/1, 1753/2, 1753/3, 1753/4, 1753/5, 1753/6, 1753/7, 1753/8, 

1753/9, 1753/13, 1753/14, 1753/15, 1755/4, 1755/8, 1755/9, 1775/1, 1775/2, 1775/3, 2075/8, 2075/9, 

2075/10, 2075/15,  2075/16, 2075/17, 2075/18, 2075/19, 2605/8, 2605/38, 2605/40, 2605/46, 2605/73, 

2605/80, 2605/176, 2605/177, 2605/178, 2605/179, 2605/180, 2605/181, 2605/189, 2605/190, 2605/191,  

2605/192, 2605/193, 2629/9, 2629/12,  2629/13, 2629/14, 2629/17, 2629/38, 2630/4, 2630/5, 2630/6, 

3000/1, 3000/14, 3000/59, 3000/60, 3000/62, 3000/63, 5338, 5339, 5340, 5341,  5342, 5343, 5344, 5345, 

5346, 5347, 5348 v k.ú. Pardubice (vedeno pod sp.zn. SÚ 124905/2020/Pa). 

Stavební úřad zjistil, že předložená žádost neměla předepsané náležitosti podle § 86  stavebního zákona a 

neposkytovaly tak dostatečný podklad pro posouzení umístění  navrhované stavby v území. Proto  

žadatele  opatřením ze dne 26.1.2021 vyzval k doplnění žádostí a současně řízení přerušil; k doplnění 

žádostí byla žadateli určena přiměřená lhůta. Lhůtu pro doložení potřebných podkladů stavební úřad na 

žádost žadatele opatřením ze dne 3.9.2021 a 9.12.2021 prodloužil. Žádost byla doplněna dne 4.2.2022. 

Oznámením ze dne 3.2.2021 stavební úřad, v souladu s ustanovením § 70 odst.2 zákona č.114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, oznámil aktivně registrovaným spolkům, že byla 

podána  žádost o vydání územního rozhodnutí pro výše uvedenou stavbu. 

Společně s doplněním žádosti žadatel dále požádal o spojení řízení vedeného pod sp.zn. SÚ 

124905/2020/Pa se společným řízením vedeným sp.zn. SÚ 124816/2020/Pa podle § 140 správního řádu. 

Stavební úřad věc řádně posoudil a dospěl k závěru, že všechna uvedená řízení spolu věcně souvisí, týkají 

se týchž účastníků řízení a nebrání tomu povaha věci, podmínky v území jsou jednoznačné, pro území je 

schválený územní plán; podmínky stanovené v ustanovení § 140 odst.1 správního řádu byly naplněny;  

proto stavební úřad výše uvedená řízení usnesením poznamenaným do spisu ze dne 22.2.2022 spojil; 

společné řízení bylo vedeno pod sp.zn. SÚ 124905/2020/Pa. 

Žádosti byly doloženy plnou mocí k zastupování žadatele udělené Ing. arch. Radovanu Hlubočkovi, nar. 

3.12.1975, trvale bytem Jalovcová 237, 500 09 Hradec Králové. 

Opatřením ze dne 24.2.2022 stavební úřad oznámil stavební úřad účastníkům řízení  a dotčeným orgánům 

zahájení společného řízení, vyrozuměl účastníky o spojení územního řízení a řízení o změně využití 

území, k projednání  žádostí současně nařídil ústní jednání, od ohledání na místě stavby stavební úřad 

upustil, neboť poměry v území jsou mu dobře známy a žádost poskytovala dostatečný podklad pro 

posouzení záměru. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisového materiálu.  
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V průběhu ústního jednání uplatnil dotčený orgán úřad územního plánování Magistrát města 

Pardubic, odbor hlavního architekta následující požadavek: 

„odbor hlavního architekta požaduje zanést do podmínek rozhodnutí následující podmínku: Ze 

smlouvy o výpůjčce na nemovitou věc V_0485/MOI ze dne 23.12.2021, aby byly uvedeny body 

odst. II, bod 3 a odst. II bod 1 celý.“ 

K tomuto požadavku dotčeného orgánu úřadu územního plánování stavební úřad uvádí: uvedenou 

smlouvu o výpůjčce č. V_0485/MO1 uzavřel žadatel se Statutárním městem Pardubice, IČO 

00274046, Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice, jako vlastníkem pozemků dotčených stavbou. 

Tato smlouva je dvoustranné právní ujednání spočívající ve vzájemných a obsahově shodných 

projevů vůle výše uvedených smluvních stran směřujících ke vzniku, změně čí zániku práv a 

povinností, které právní předpisy s takovými projevy vůle spojují. Stavební úřad není oprávněn 

hodnotit za jakých podmínek k uzavření smluvního vztahu došlo (jaké podmínky si smluvní 

strany v uvedené smlouvě o výpůjčce ujednaly); stavební úřad není oprávněn  podmínky této 

smlouvy zapracovávat do podmínek územního rozhodnutí, případně tyto podmínky vymáhat, 

neboť se jedná o  občanskoprávní vztah a případné nesplnění podmínek z této smlouvy 

vyplývajících nepřísluší stavebnímu úřadu řešit. Uvedený požadavek vznesl dotčený orgán úřad 

územního plánování, kterému tento požadavek ze zákonem daných pravomocí nepřísluší. 

Zákonem daná pravomoc znamená, že při výkonu své činnosti může dotčený orgán používat 

pouze takových prostředků a forem regulace, které určuje zákon, tedy své požadavky, ke kterým 

je skutečně ze zákona příslušný, měl tento dotčený orgán uvést ve svém závazném stanovisku, 

které ke stavbě vydal. S odkazem na uvedené stavební úřad požadavku dotčeného orgánu úřadu 

územního plánování nevyhověl a požadovanou podmínku do podmínek tohoto rozhodnutí 

nezapracoval. 

V územním řízení se povinně aplikuje koncentrační zásada, tzn., že závazná stanoviska dotčených orgánů 

a námitky účastníků  řízení  musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání nebo v tomto případě 

stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. V tomto stanoveném termínu má tedy stavební úřad k dispozici 

kompletní podklady pro vydání rozhodnutí, a proto současně s oznámením o zahájení společného řízení 

sdělil stavební úřad účastníkům řízení, že se v  souladu s ustanovením § 36 odst.3 správního řádu mohou 

vyjádřit k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, k tomu jim určil přiměřenou lhůtu. 

Oznámení o zahájení územního řízení  stavební úřad účastníkům řízení  uvedeným v § 85 odst.1písm.a), 

b) a § 85 odst.2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům doručil jednotlivě v souladu 

s ustanovením § 87 odst.1 stavebního zákona. Účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst.2 písm. b) 

stavebního zákona v souladu s ustanovením § 87 odst.1, protože se jedná o řízení s velkým počtem 

účastníků, oznámení doručil podle § 144 odst.6 správního řádu, tedy veřejnou vyhláškou. Ostatní 

písemnosti v souladu s ustanovením § 2 odst.5 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, 

vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v řízení podle stavebního 

zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků stavební úřad doručoval jednotlivě pouze žadateli, 

obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům;  ostatním účastníkům řízení 

stavební úřad doručoval veřejnou vyhláškou; stejným způsobem bude doručeno i toto rozhodnutí.  O 

způsobu doručování byli účastníci řízení v oznámení o zahájení řízení řádně poučeni. 

Okruh účastníků společného řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního 

zákona. Účastníkem územního řízení dle ustanovení § 85 odst.1 stavebního zákona jsou žadatel a obec, na 

jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále v souladu s ustanovením § 85 odst.2 

stavebního zákona vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 

není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; osoby, jejichž 

vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na 

nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

Při vymezení účastníků řízení, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo 

sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, stavební úřad 

posuzoval možné přímé dotčení umístěním navrhované stavby, mimo jiné z hlediska výšky a hmoty 

stavby, orientace k okolním stavbám a odstupů od hranic sousedních pozemků.  

Podkladem pro rozhodnutí stavebního úřadu byla mj. stanoviska, závazná stanoviska a vyjádření 

dotčených orgánů. Žádost obsahovala dokumentaci pro územní řízení zpracovanou autorizovanou 

osobou. 
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Pro stavbu bylo  vydáno rozhodnutí o povolení výjimky z ustanovení bodu 2.0.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 

398/2009 Sb., pro umístění stavby novostavba multifunkčního objektu "Galerie Pardubice", jejíž součástí 

je rozšíření silnice I/36 (Palackého tř.) o jeden jízdní pruh (s rozšířením komunikace musí být 

automaticky prodlouženy dva stávající přechody pro chodce), která se týká délky neděleného přechodu 

pro chodce se světelným zařízením, kde délka mezi jejich obrubami v ose přecházení bude 16,75 m. 

Další závazné podmínky pro žadatele stanovil: 

- Úřad městského obvodu-Statutární města Pardubice, Městský obvod Pardubice I, odbor dopravy a 

životního prostředí v rozhodnutí č.j.: UMOI/6082/21/ODŽ/39/Peš-4 ze dne 17.12.2021 – povolení 

zvláštního užívání komunikace pro umístění inženýrských sítí 

- Úřad městského obvodu-Statutární města Pardubice, Městský obvod Pardubice I, odbor dopravy a 

životního prostředí v rozhodnutí č.j.: UMOI/6423/21/ODŽ/31/Peš-6 ze dne 6.1.2022 – povolení 

k připojení pozemní komunikace 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství v rozhodnutí č.j. KrÚ 

92715/2021-Ky ze dne 13.12.2021 – povolení umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo 

podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku. 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství  v rozhodnutí č.j. KrÚ 5479/2022 ze dne 19.1.2022 – povolení úpravy křižovatky na 

silnici I. třídy č. 36 ul. Palackého v Pardubicích v místě připojení nové dvoupruhové účelové 

komunikace vedoucí do suterénu garáží budoucího záměru Galerie Pardubice (v místě současného 

výjezdu od ČS MOL). 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství a dopravní obslužnosti v rozhodnutí č.j. KrÚ 60868/2021 ze dne 4.8.2021 – povolení 

provádění stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 36. 

- Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 

hospodářství a dopravní obslužnosti v rozhodnutí č.j. KrÚ 67972/2021 ze dne 8.9.2021 – povolení 

provádění stavby v ochranném pásmu silnice I. třídy č. 36. 

Na tomto místě stavební úřad uvádí vlastní správní úvahu  k odůvodnění výrokové části č. I.: 

Předmětné pozemky, na kterých se předmětná stavby umisťuje se dle Územního plánu města Pardubic 

nachází ve stabilizovaném území v ploše s rozdílným způsobem využitím  SC – smíšené území centrální 

a MP – městský parter. Podkladem žádosti o povolení předmětné stavby bylo souhlasné závazné 

stanovisko dotčeného orgánu Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního 

plánování, které je dokladem, že stavba je v souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, splňuje 

technické požadavky na stavby, zpracovaná v rozsahu odpovídajícím druhu a významu navrhované 

stavby, předložené doklady vyhovovaly požadavkům dotčených orgánů. Stavební úřad v průběhu 

společného řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění předmětné stavby.  

Na tomto místě stavební úřad uvádí vlastní správní úvahu  k odůvodnění výrokové části č. II.: 

Předmětné pozemky, na kterých se předmětná stavby umisťuje se dle Územního plánu města Pardubic 

nachází ve stabilizovaném území v ploše s rozdílným způsobem využitím  SC – smíšené území centrální, 

MP – městský parter a ZVu – zeleň městská všeobecná. Podkladem žádosti o povolení předmětné stavby 

bylo souhlasné závazné stanovisko dotčeného orgánu Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního 

architekta, oddělení územního plánování, které je dokladem, že stavba je v souladu s politikou územního 

rozvoje, s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, splňuje 

technické požadavky na stavby, zpracovaná v rozsahu odpovídajícím druhu a významu navrhované 

stavby, předložené doklady vyhovovaly požadavkům dotčených orgánů. Stavební úřad v průběhu 

společného řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění předmětné stavby.  

Na tomto místě stavební úřad uvádí vlastní správní úvahu  k odůvodnění výrokové části č. III.: 

Předmětné pozemky, na kterých se předmětné terénní úpravy umisťují se dle Územního plánu města 

Pardubic nachází ve stabilizovaném území v ploše s rozdílným způsobem využitím  SC – smíšené území 

centrální a MP – městský parter. Podkladem žádosti o povolení předmětné stavby bylo souhlasné závazné 

stanovisko dotčeného orgánu Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, oddělení územního 
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plánování, které je dokladem, že stavba je v souladu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací 

dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování. 

Projektová dokumentace stavby byla zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, splňuje 

technické požadavky na stavby, zpracovaná v rozsahu odpovídajícím druhu a významu navrhované 

stavby, předložené doklady vyhovovaly požadavkům dotčených orgánů. Stavební úřad v průběhu 

společného řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění předmětné stavby.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal podané žádosti dle ustanovení § 90 stavebního 

zákona a shledal, že jsou v souladu s požadavky stavebního zákona i jeho prováděcích předpisů zejména 

s požadavky na využívání území, s požadavky na veřejnou technickou a dopravní infrastrukturu, se 

stanovisky dotčených orgánů.  

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů: 

Podle ustanovení § 76 stavebního zákona lze umisťovat stavby nebo zařízení, provádět jejich změny, 

měnit jejich vliv na využití území, měnit využití území a chránit důležité zájmy v území jen na základě 

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 požadavků uvedených v ustanovení § 90 stavebního 

zákona a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat 

územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo 

územního souhlasu známy. Šetrnost k sousedství nespočívá jen v dodržování právních a technických 

předpisů nebo technických norem při přípravě a provádění stavby, ale také ve slušném, seriózním jednání 

stavebníka vůči sousedům. Lze ho také chápat jako morální jednání, které bere v úvahu i potřeby a zájmy 

druhých osob, nikoli pouze stavebníka, ale v tomto případě je právem vynutitelné. Stavební zákon zde 

vyjádřil zásady, z nichž vychází spíše soukromé právo - nikomu neškodit, zdržet se jednání, které by nad 

míru přiměřenou poměrům obtěžovalo jiného. Naplnění obsahu pojmu šetrnost k sousedství je proto třeba 

hledat v každém jednotlivém případě. Například již při přípravě stavby je nutné brát v úvahu komplikace, 

které mohou vzniknout vlastníkům a jiným uživatelům sousedních pozemků a staveb v důsledku záboru 

chodníků nebo jiných pozemních komunikací, tím, že jim může být omezen přístup do obchodů, škol, na 

zastávky MHD, nebo vstupy do vlastních staveb či na pozemky. Stavebník by měl při navrhování stavby 

zvažovat nejen výhodnost řešení ze svého hlediska, ale také nevýhody a problémy, které vzniknou 

sousedům a nestavět na jejich úkor. Touto šetrností k sousedství je myšleno i zachování architektonického 

a urbanistického charakteru prostředí, tedy ochrana hodnot stávající zástavby. Princip šetrnosti 

k sousedství je zmíněn i v ustanovení § 152 odst. 1 stavebního zákona, kde se uvádí, že stavebník je 

povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a 

zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. Dle názoru 

stavebního úřadu tato ustanovení stavebního zákona navržený záměr respektuje.  

Podle ustanovení § 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 

pozdějších předpisů, tato vyhláška stanoví mimo jiné obecné požadavky pro umisťování staveb na 

pozemcích, ustanovení částí třetí a čtvrté této vyhlášky se použije při vymezování pozemků a umisťování 

staveb. 

Podle ustanovení § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s 

ohledem na souvislosti a charakter území obecným požadavkem takové vymezování pozemků, 

stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a 

hodnotu území. Stavební úřad navržený záměr posoudil v souladu s cíli a úkoly územního plánování a 

dospěl k závěru, že záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování stanovenými v § 18 a § 19 

stavebního zákona a že umístěním navrhovaného záměru nedojde ke zhoršení kvality prostředí a hodnot 

území. Při posouzení souladu s cíli a úkoly územního plánování stavební úřad vycházel ze závazného 

stanoviska orgánu územního plánování. 

Podle ustanovení § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se pozemek vždy vymezuje tak, aby svými 

vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro 

navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. V daném případě 

navržený záměr tento požadavek splňuje, dopravní napojení je navrženo ze stávající ulice Palackého třída, 

z ulice kpt. Bartoše a z východní strany z komunikace od autobusového nádraží, které jsou veřejně 

přístupnou zpevněnou pozemní komunikací. Dopravní napojení záměru bylo odsouhlaseno dopravním 

inspektorátem Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, územního odboru Pardubice. 
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Podle ustanovení § 20 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby 

svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití 

pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci. Stavební 

pozemek tento požadavek splňuje, umístěním stavby na pozemku budou naplněny i požadavky na 

vzájemné odstupy staveb. 

Podle ustanovení § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavební pozemek vždy vymezuje tak, aby na 

něm bylo vyřešeno umístění odstavných a parkovacích stání pro účel využití pozemku a užívání staveb na 

něm umístěných v rozsahu požadavků příslušné české technické normy pro navrhování místních 

komunikací, nakládání s odpady a odpadními vodami podle zvláštních předpisů, které na pozemku 

vznikají jeho užíváním nebo užíváním staveb na něm umístěných, vsakování nebo odvádění srážkových 

vod ze zastavěných ploch nebo zpevněných ploch. Parkování je řešeno ve stavbě, normový počet 

parkovacích stání je splněn, nakládání s odpady a odpadními vodami bude řešeno v souladu se zákonem. 

Podle ustanovení § 21 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. odstavná a parkovací stání pozemků staveb pro 

bydlení musejí být umístěna ve skutečné docházkové vzdálenosti do 300 m, je-li to technicky možné. 

Navržený záměr tento požadavek splňuje, parkování je navrženo ve 2. PP a 3. NP ve stavbě. 

Podle ustanovení § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavby podle druhu a potřeby umisťují tak, aby 

bylo umožněno jejich napojení na sítě technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich 

umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární 

techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, 

provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného 

plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí 

připojení splňovat požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky. Záměr byl 

odsouhlasen jednotlivými vlastníky a správci veřejné infrastruktury, byl odsouhlasen dotčeným orgánem 

na úseku požární ochrany i příslušným silničním správním úřadem. 

Podle ustanovení § 23 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavby umisťují tak, aby stavba ani její část 

nepřesahovala na sousední pozemek. Umístěním stavby nebo změnou stavby na hranici pozemku nebo 

v její bezprostřední blízkosti nesmí být znemožněna zástavba sousedního pozemku. Navržený záměr tento 

požadavek splňuje, stavba nepřesahuje na sousední pozemek s výjimkou připojení stavby na sítě 

technické infrastruktury a pozemní komunikace, což je možné v souladu s ustanovením § 23 odst. 5 

vyhlášky č. 501/2006 Sb.  Části stavby umístěné na pozemcích, které žadatel nevlastní, není oprávněn ze 

služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr uskutečnit, doložil souhlasem dle § 184a 

stavebního zákona. 

Podle ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se rozvodná energetická vedení a vedení 

elektronických komunikací v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Navržený záměr tento požadavek 

splňuje. 

Podle ustanovení § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. vzájemné odstupy staveb musí splňovat 

požadavky urbanistické, architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany 

povrchových a podzemních vod, státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, 

prevence závažných havárií, požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí. 

Odstupy musí dále umožňovat údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná 

vybavení a činnosti, například technickou infrastrukturu. Záměr byl odsouhlasen jednotlivými vlastníky a 

správci veřejné infrastruktury, byl odsouhlasen dotčeným orgánem na úseku požární ochrany i příslušným 

silničním správním úřadem. 

Při posuzování, zda stavba vyhovuje technickým požadavkům na stavby, stanoveným vyhláškou 

č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, stavební úřad 

nejdřív zjistil, že podle ustanovení § 1 tato vyhláška stanoví technické požadavky na stavby, které náleží 

do působnosti obecných stavebních úřadů, kterým je i Magistrát města Pardubic, jak je uvedeno v úvodní 

části tohoto odůvodnění. Stavební úřad posuzoval předloženou žádost z hlediska poměrů v území, a to 

zejména ve vazbě na splnění technických požadavků na stavby stanovených vyhláškou č. 268/2009 Sb. 

v rozsahu odpovídajícím dokumentaci pro územní rozhodnutí. Technická, konstrukční, materiálová a 

dispoziční řešení jednotlivých stavebních objektů budou v souladu s požadavky stanovenými vyhláškou 

č. 268/2009 Sb. upřesněna v dokumentaci pro stavební povolení. Navržený záměr splňuje požadavky 

dané touto vyhláškou - ustanovení § 5 odst. 2 (odstavná a parkovací stání se řeší jako součást stavby, 

nebo jako provozně neoddělitelná část stavby, anebo na pozemku stavby, v souladu s normovými 
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hodnotami, pokud tomu nebrání omezení vyplývající ze stanovených ochranných opatření), § 6 (připojení 

staveb na sítě technického vybavení) a další.  

Stavební úřad posuzoval navržený záměr i ve vazbě na přesah požárně nebezpečného prostoru. V § 11 

vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, je pro stanovení požárně 

nebezpečného prostoru odkaz na české technické normy ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb, kde 

v čl. 10.2.1 poslední odstavec uvádí: "požárně nebezpečný prostor nemá zasahovat přes hranici 

stavebního pozemku kromě veřejného prostranství" (např. ulice, náměstí, park, vodní plocha). 

Z předloženého požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že navržené umístění stavby splňuje normativní 

požadavky požární bezpečnosti staveb nutné pro umístění stavby. K předloženému záměru bylo vydáno 

kladné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 

Ve vztahu k výše uvedenému stavební úřad posuzoval, zda záměrem nedojde k narušení pohody bydlení a 

kvality prostředí. 

Záměr je situován do současně zastavěného území, v ploše s rozdílným způsobem využití převažujícími 

stavbami občanské vybavenosti; navržená stavba, bude doplňovat okolní stavby pro občanské vybavení i 

stavby pro bydlení a zkvalitňovat veřejné prostranství.  

Pohoda bydlení, kvalita prostředí - její míra není žádným určitým způsobem měřitelná, a nebo alespoň 

porovnatelná tak, jak vyplývá z ustanovení § 20 odst. 1 (v souladu s cíli a úkoly územního plánování a s 

ohledem na souvislosti a charakter území je obecným požadavkem takové vymezování pozemků, 

stanovování podmínek jejich využívání a umisťování staveb na nich, které nezhoršuje kvalitu prostředí a 

hodnotu území) a § 25 odst. 1 (vzájemné odstupy staveb musí splňovat požadavky urbanistické, 

architektonické, životního prostředí, hygienické, veterinární, ochrany povrchových a podzemních vod, 

státní památkové péče, požární ochrany, bezpečnosti, civilní ochrany, prevence závažných havárií, 

požadavky na denní osvětlení a oslunění a na zachování kvality prostředí; odstupy musí dále umožňovat 

údržbu staveb a užívání prostoru mezi stavbami pro technická či jiná vybavení a činnosti, například 

technickou infrastrukturu) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve 

znění pozdějších předpisů. V tomto případě, kdy vyhláška nevymezuje přesné měřitelné parametry, je 

nutné vycházet pouze z obecných zásad stavebního zákona a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu, 

z vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, především ve vztahu 

k ustanovení § 23, § 24, § 25, z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, 

především ve vztahu k ustanovení § 8 odst. 1 (stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při 

respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, 

kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých 

životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a 

tepelná ochrana) a § 10 odst. 1 (stavba musí být navržena a provedena tak, aby neohrožovala život a 

zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejích uživatelů ani uživatelů okolních 

staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech, zejména 

následkem uvolňování látek nebezpečných pro zdraví a životy osob a zvířat a pro rostliny, přítomnosti 

nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření, zejména ionizujících, 

nepříznivých účinků elektromagnetického záření, znečištění vzduchu, povrchových nebo podzemních vod 

a půdy, nedostatečného zneškodňování odpadních vod a kouře, nevhodného nakládání s odpady, výskytu 

vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo na povrchu stavebních konstrukcí uvnitř staveb, nedostatečných 

tepelně izolačních a zvukoizolačních vlastností podle charakteru užívaných místností, nevhodných 

světelně technických vlastností), a to v kombinaci se stanovisky dotčených orgánů a posouzeními všech 

urbanistických, hygienických, dopravních a ekologických hledisek. Stavební úřad musí posuzovat vztah 

ustanovení § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (vlastník se zdrží všeho, co působí, že 

odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na 

pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé 

užívání pozemku; to platí i o vnikání zvířat; zakazuje se přímo přivádět imise na pozemek jiného 

vlastníka bez ohledu na míru takových vlivů a na stupeň obtěžování souseda, ledaže se to opírá o zvláštní 

právní důvod), ke stavebnímu zákonu a předpisům týkajícím se navrhování nových staveb v těch jejich 

ustanoveních, jež se dotýkají negativních účinků a vlivů staveb. Jak bylo již uvedeno, mělo by se však 

jednat o míru dopadu takového negativního účinku empirickým způsobem měřitelnou, a nebo alespoň 

porovnatelnou tak, jak vyplývá z výše uvedených ustanovení. 

S ohledem na výše uvedené je potřebné doplnit, že "přípustnou mírou" nebo "mírou přiměřenou daným 

poměrům" je potřebné rozumět míru přípustnou podle právních předpisů, včetně ustanovení § 1013 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tedy měřitelnou, porovnatelnou. Sama existence těchto vlivů, 
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pokud tuto míru nepřekračují, může mít sice nějaký negativní vliv na dané prostředí (v podstatě lze 

konstatovat, že jakákoliv lidská činnost spojená s osidlováním určitého území představuje vždy jakýsi 

negativní dopad na okolí a každá další zástavba představuje určitou míru vzrůstající zátěže pro stávající 

obyvatele), z hlediska posuzujícího orgánu je však takováto obecná, empiricky "nepodchytitelná" míra 

negativního dopadu nepřekračující žádný z platných předpisů, právně nevýznamná. 

Pohodou bydlení, kvalitou životního prostředí v tomto smyslu je souhrn činitelů a vlivů, které přispívají 

k tomu, aby bydlení bylo zdravé a vhodné pro všechny kategorie uživatelů resp. aby byla vytvořena 

vhodná atmosféra klidného bydlení, pohoda bydlení je v tomto pojetí zejména kvalitou jednotlivých 

složek životního prostředí, např. nízkou hladinou hluku, čistotou ovzduší, přiměřeným množstvím zeleně, 

nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod., pro zabezpečení pohody bydlení se pak zkoumá 

intenzita narušení jednotlivých činitelů a jeho důsledky, tedy objektivně existující souhrn činitelů a vlivů, 

které se posuzují každý jednotlivě a všechny ve vzájemných souvislostech. Zjišťuje se, v čem případné 

porušení pohody bydlení v daném případě spočívá a konkretizuje se intenzita jejího narušení. Především 

se posuzuje, zda nebyly překročeny limitní hodnoty stanovené právními předpisy. 

Správní orgán při posuzování, zda je v konkrétním případě pohoda bydlení a kvalita životního prostředí 

zajištěna, nemůže ovšem zcela abstrahovat ani od určitých subjektivních hledisek daných způsobem 

života osob, kterých se má stavba dotknout, a jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, podmínkou 

zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených osob a jejich z toho 

plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné míře od obecných oprávněně 

požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností lokality. 

Z posouzení všech předložených podkladů (žádost včetně dokumentace, schválený územní plán města 

Pardubic, stanoviska dotčených orgánů) stavební úřad dospěl k závěru, že pohoda bydlení, kvalita 

prostředí stávající zástavby nebude navrhovanou stavbou narušena. 

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních 

předpisů. 

Soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu: 

Stavba bude napojena na stávající veřejnou dopravní infrastrukturu. Záměr respektuje ochranná pásma 

veřejné dopravní a technické infrastruktury, byl odsouhlasen jednotlivými vlastníky a správci veřejné 

infrastruktury, byl odsouhlasen příslušným silničním správním úřadem. 

Na stávající dopravní infrastrukturu je záměr napojen z ulice Palackého třída, z ulice kpt. Bartoše a 

z východní strany z komunikace od autobusového nádraží, které jsou veřejně přístupnou zpevněnou 

pozemní komunikací 

Veškeré nové sítě technické infrastruktury jsou navržené ze stávajících sítí nebo do stávajících sítí v širší 

lokalitě, bez dalších požadavků na jejich kapacitní rozšíření. Záměr byl odsouhlasen jednotlivými 

vlastníky a správci veřejné infrastruktury. 

Záměr bude na stávající infrastrukturu a na nově navrženou technickou infrastrukturu napojen novými 

přípojkami. 

Doprava v klidu je řešena ve stavbě, normový počet parkovacích stání je splněn. 

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. 

Soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních 

právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů 

účastníků řízení: 

K navrhovanému záměru byla vydána závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů chránících zájmy 

na úseku ochrany životního prostředí, požární ochrany, ochrany veřejného zdraví, ochrany ovzduší a d. 

Stanoviska jsou ve všech případech kladná, případné podmínky z hlediska umístění stavby jsou obsaženy 

ve výrokové části. Žádný z dotčených orgánů nepožádal předem o prodloužení lhůty pro uplatnění 

stanovisek. Rozpory mezi závaznými stanovisky nebyly zjištěny a tím pádem stavebním úřadem ani 

řešeny. Účastníkům řízení byla dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a vyjádřit své námitky 

a připomínky. 

Projednávaný záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. 
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Stavební úřad v průběhu společného řízení neshledal důvody, které by bránily povolení umístění stavby, 

změny využití území. 

Stavební úřad vychází pouze z podkladů ve spise založených, což jsou zejména stanoviska dotčených 

orgánů, která jsou kladná a garantují soulad stavby se zvláštními právními předpisy, podle kterých tyto 

orgány hájí veřejné zájmy. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených vyjádření dotčených orgánů vyžadovaných 

zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad při svém rozhodování postupoval tak, aby byl úkon správního orgánu úkonem v souladu 

s požadavky obsaženými v ustanovení § 2 správního řádu, tedy se zásadou legality, zásadou zákazu 

zneužití pravomoci a správní úvahy, zásadou proporcionality, ochrany dobré víry atd. Rozsah a způsob 

zjišťování podkladů pro rozhodnutí určoval v souladu s ustanovením § 50 správního řádu stavební úřad.  

Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze spolehlivě zjištěného stavu věci.  

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

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Městský obvod Pardubice I, vlastníci pozemků st.5531, st. 8102, st. 5529, st. 11100, st. 11099, 

st.10250, st.10252, st. 10253, st.4930, st. 4931, st. 4932, st. 5839, st. 5840, st. 5841, st. 5842, st. 

5843, st. 5844 parc.č. 3000/37, 3000/58, 3000/56, 3000/58, 3000/64, 1778/122, 1778/124, 1778/126, 

2605/72, 1778/7, 1769/6, 2629/10, 1764/12, 1764/3, 1769/13, 1764/15, 1764/8, 2629/36, 2629/19, 

1756, 1718/1, 2630/12, 2630/9, 2630/8, 2630/7, 1753/12, 2630/3, 1743/8, 1749/7, 2605/182, 3000/2, 

3000/29, 3000/51 k.ú. Pardubice a staveb na nich,  a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku 

nebo stavbě 

 

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a 

to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému, 

stavebního řádu a investic, které o odvolání rozhodne, a to cestou Magistrátu města Pardubic, stavebního 

úřadu, u něhož se odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení 

rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí 

připraveno k vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 

jeho náklady stavební úřad. 

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Včas podané a přípustné odvolání má dle ustanovení. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. 

 

 

  „otisk úředního razítka“ 

Markéta Paulišová 

referent stavebního úřadu 
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 Toto rozhodnutí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.  

 

Vyvěšeno dne:…………………….                           Sejmuto dne:…………………………… 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.   

 

 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 

položky 17 odst. 1 písm. f) ve výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, položky 17 

odst. 2 písm. b) ve výši 3000 Kč, celkem 23500 Kč byl zaplacen. 

 

 

Příloha: 2 x ověřená situace 

 

Obdrží: 

účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. a), b), odst.2 písm. a) stavebního zákona (dodejky, DS): 

Ing. arch. Radovan Hluboček, Jalovcová č.p. 237, 500 09  Hradec Králové 9 

 zastoupení pro: REDSTONE  HOUSE s.r.o., tř. Svobody 956, 779 00  Olomouc 9 

Městský obvod Pardubice I, IDDS: 5hpbxbt 

 sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Statutární město Pardubice, Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla č.p. 828, 530 

21  Pardubice 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz 

 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 

Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm 

 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1-Nové Město 

Banka CREDITAS a.s., IDDS: tfadizi 

 sídlo: Sokolovská č.p. 675/9, Praha 8-Karlín, 186 00  Praha 86 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 

 sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjsp6d 

 sídlo: č.p. 478, , 533 45  Opatovice nad Labem 

Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95 

 sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12 

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu 

 sídlo: Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

 sídlo: náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5-Stodůlky, 155 00  Praha 515 

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 

 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 

 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 

EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g 

 sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, oddělení investic a technické správy, Pernštýnské 

nám. č.p. 1, 530 12  Pardubice 12 
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účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 

vlastníci pozemků st.5531, st. 8102, st. 5529, st. 11100, st. 11099, st.10250, st.10252, st. 10253, st.4930, 

st. 4931, st. 4932, st. 5839, st. 5840, st. 5841, st. 5842, st. 5843, st. 5844 parc.č. 3000/37, 3000/58, 

3000/56, 3000/58, 3000/64, 1778/122, 1778/124, 1778/126, 2605/72, 1778/7, 1769/6, 2629/10, 1764/12, 

1764/3, 1769/13, 1764/15, 1764/8, 2629/36, 2629/19, 1756, 1718/1, 2630/12, 2630/9, 2630/8, 2630/7, 

1753/12, 2630/3, 1743/8, 1749/7, 2605/182, 3000/2, 3000/29, 3000/51 k.ú. Pardubice a staveb na nich,  a 

ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě (v souladu s ustanovením § 87 odst.3 

stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) 

 

dotčené orgány (dodejky, DS): 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, náměstí Republiky č.p. 12, 530 21  Pardubice-Staré Město 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 02  Pardubice 2 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 2 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 

 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

(bylo vydáno závazné stanovisko č.j. HSPA-2016-2/2021 ze dne 2.6.2021) 

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 

 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, 530 03  Pardubice 2 

(bylo vydáno závazné stanovisko č.j. KHSPA 23269/2020/HOK-Pce ze dne 10.12.2020) 

Krajský úřad Pardubické kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 

 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 532 11  Pardubice 2 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: z28bwu9 

 sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 

Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního 

odborného dozoru, IDDS: hjyaavk 

 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 

 (bylo vydáno závazné stanovisko sp.zn. 111348/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 22.4.2021) 

 (bylo vydáno závazné stanovisko sp.zn.  111350/2021-1150-OÚZ-BR ze dne 22.4.2021) 

Ministerstvo dopravy, IDDS: n75aau3 

 sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00  Praha 1-Nové Město 

 (bylo vydáno závazné stanovisko č.j. MD-16766/2021-910/4 ze dne 24.6.2021) 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Pardubice, dopravní inspektorát, IDDS: 

ndihp32 

 sídlo: Rožkova č.p. 2757, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

(bylo vydáno stanovisko č.j. KRPE-96321-2/ČJ-2021-170606 ze dne 16.12.2021) 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, IDDS: ndihp32 

 sídlo: Na Spravedlnosti č.p. 2516, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

(bylo vydáno stanovisko č.j. KRPE-90353-1/ČJ-2020-1700DP ze dne 20.1.2021) 

Úřad pro civilní letectví, Sekce provozní, Odbor letišť a leteckých staveb, Oddělení letišť, IDDS: v8gaaz5 

 sídlo: K letišti č.p. 1149/23, Praha 6-Ruzyně, 161 00  Praha 614 

(bylo vydáno stanovisko č.j. 13171-20-701 ze dne 16.11.2020) 

Drážní úřad, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, IDDS: 5mjaatd 

 sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, 121 06  Praha 2-Vinohrady 

(bylo vydáno vyjádření zn. MP-SOP2411/20-2/Bn ze dne 18.11.2020) 

Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: 5hpbxbt 

 sídlo: U Divadla č.p. 828, 530 02  Pardubice 2 
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