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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ 

 

Společnost Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IČO 60108631, Teplého 2014, Zelené Předměstí, 530 

02  Pardubice 2 (dále jen "žadatel") podal dne 23.1.2023 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění 

stavby: 

Nová kanalizace mezi Pardubicemi a Dražkovicemi o délce 539,0 m z plastového potrubí SN12 

DN 500 mm na pozemcích parc. č. 285/37, 285/38, 287/2, 332/9, 471/36, 471/44, 579/14 v 

katastrálním území Dražkovice, parc. č. 2583/1 v katastrálním území Pardubice. 

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení. 

 

Stavba obsahuje: 

IO 01 Kanalizace, včetně ochranného pásma na pozemcích parc.č. 2583/1 v k.ú. Pardubice, 471/44, 

471/36, 287/2, 285/37, 332/9, 285/38 a 579/14 v k.ú. Dražkovice.  

Jedná se o výstavbu podzemního kanalizačního potrubí, provozovatel společnost Vodovody a kanalizace 

Pardubice, a.s. Délka 539,0 m z plastového potrubí SN12 DN 500 mm. Na potrubí bude celkem 8 

kanalizačních šachet, které budou z betonových prefabrikátů s těsněním, kónusem a poklopem. Poklopy v 

komunikaci budou provedeny D400, v cyklistické stezce budou s hladkým povrchem třídy A15. Spodní 

část je vnitřních rozměrů 1000 x 1000 mm. Stupadla budou osazena ocelová s poplastováním. Hloubka 

výkopu 1,53-3,82 m, sklon 4 ‰. 

 

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"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve 

kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení 

své námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám a připomínkám nebude přihlédnuto. Účastníci 

řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední dny 

pondělí a středa 8,00 - 11,00, 13,00 - 17,00 hodin, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě 

s oprávněnou úřední osobou). V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů mají účastníci řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to ve 

výše uvedené lhůtě k podání námitek. 

Poučení: 

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 

dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 

stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají 

jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 
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Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. 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, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním 

stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 

dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo 

dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může uplatňovat námitky 

pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle 

zvláštního právního předpisu zabývá. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 

 

 

 

 

Zita Petrusová 

referent stavebního úřadu 

  

 

 

  

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu www.pardubice.eu  

 

 

 

Obdrží: 

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) a b) odst. 2 a) stavebního zákona (dodejky): 

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 

 sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic, Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice-Staré Město, 

530 02  Pardubice 2 

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq 

 sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53  Pardubice 19 

Městský obvod Pardubice V, IDDS: mbbbxhp 

 sídlo: Češkova č.p. 22, 530 02  Pardubice 2 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 

Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95 

 sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 

Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu 

 sídlo: Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

InfoTel, spol. s r.o., IDDS: t4wbzpv 

 sídlo: Novolíšeňská č.p. 2678/18, Líšeň, 628 00  Brno 28 

 

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou dle § 144 odst. 6 

správního řádu): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 395/1, 581, 592, parc. č. 275/19, 275/31, 281, 285/1, 285/2, 285/36, 287/1, 332/3, 471/8, 

471/11, 471/13, 471/48, 471/56, 511/1, 511/4, 511/5, 579/12 v katastrálním území Dražkovice, st. p. 

2120, 2855, 2856,2857, 2858, 5874, 6669, 8795, 6372, 6370, 2857, 3571, 6372, 8795 parc. č. 

2376/15, 2376/16, 2376/21, 2376/22, 2376/23, 2583/12, 2583/17, 2583/33, 2583/36, 2583/40, 

3351/1, 3351/16, 2353/19 v katastrálním území Pardubice 

http://www.pardubice.eu/
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 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Pardubice, Zelené Předměstí č.p. 2811, čp.2861, čp. 2682, č.p. 2830, č.p. 1150, č.p. 1282, č.p. 1280, 

č.p. 574, č.p. 558, č.p. 476, čp. 1945, čp. 1586, čp.1588 

 

Vlastníci staveb pro reklamu na pozemcích parcelní čísla 285/1 a 287/1 v k.ú. Dražkovice. 

 

dotčené orgány 

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 

Magistrát města Pardubic - OŽP, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, nám. Republiky č.p. 12, 530 02  Pardubice 2 

Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 

ÚMO Pardubice V, OIS, doručí se do DS:  IDDS: mbbbxhp 

 sídlo: Češkova č.p. 22, 530 02  Pardubice 2 

 

 

 

 


