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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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost 
o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 
20.4.2022 podal 
Rozvojový fond Pardubice a.s., IČO 25291408, třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 
2,  kterého zastupuje Projekt Haly s.r.o., IČO 06875416, Křižovnická 86, 110 00  Praha 1-Staré 
Město 

(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 

                           Novostavba  parkovacího domu u MFA, k.ú. Pardubice 
                                   Pardubice, Zelené Předměstí, U Stadionu č.p. 89 
 

na pozemku st. p. 3687/2, parc. č. 372/1, 372/8, 372/12, 372/13, 393/9, 393/10, 2672/4, 2672/6, 2672/14, 
2672/15, 2672/17, 2672/24, 4138/1, 4138/2 v katastrálním území Pardubice.  

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 3687/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 372/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 372/8 (ostatní plocha), parc. č. 372/12 (ostatní plocha), parc. č. 372/13 (ostatní plocha), parc. č. 
393/9 (ostatní plocha), parc. č. 393/10 (ostatní plocha), parc. č. 2672/4 (ostatní plocha), parc. č. 2672/6 
(ostatní plocha), parc. č. 2672/14 (ostatní plocha), parc. č. 2672/15 (ostatní plocha), parc. č. 2672/17 
(ostatní plocha), parc. č. 2672/24 (ostatní plocha), parc. č. 4138/1 (ostatní plocha), parc. č. 4138/2 (ostatní 
plocha) v katastrálním území Pardubice. 
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Stavba obsahuje: 
Nový velkokapacitní parkovací objekt, který bude zařazen do městského systému P+R je navržen s 
ohledem na stávající nedostatečnou kapacitu povrchového parkoviště ( 85 stání v místě nové stavby) za 
účelem navýšení kapacity parkovacích stání. Celkově je navrženo 375 míst, včetně prostoru pro úschovu 
kol v počtu 20 ks. 
Dále bude v objektu umístěna :  
Technická místnost, sklady, trafostanice ČEZ a 2 výtahy. Na střeše objektu je navrženo multifunkční 
sportovní hřiště. 
V přízemí je navržen vytápěný prostor pro předzápasovou přípravu – denní místnost, skatemill, 
hygienické zázemí, rozcvičovna a fitness. 
Stavba bude v 1.NP a na střeše (prostory pro rozcvičování a hygienu, sport)  využívána pouze 
hokejovým klubem HC Pardubice. Prostor nebude volně přístupný pro veřejnost. 

- Zastavěná plocha:           2550 m2 
- Obestavěný prostor:        41 891 m3 
- Předpokládaný počet pracovníků:   2 osoby/směna. 
- Předpokládaný provoz:           nonstop 
- Parkovací dům je navržen kompletně pro parkování automobilů na CNG/LPG 
- Počet parkovacích stání:  

  
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HCP - vozíčkáři 
 
Počet cyklostání:  20 ve venkovním prostoru chráněném proti dešti 
Podlažnost:   6 pater, celkem 12 polopater, z toho : 
Podzemní patro: ve výkresové dokumentaci značeno jako 1.PP  
Nadzemní patra: ve výkresové dokumentaci značena jako polopatra: 1.NP, 1.NP mezipatro, atd. 

 
    Parkovací dům je navržen v ekonomickém systém půlpater, Příjezd je z ulice U stadionu. Předpokládá 
se průjezd pro dopravní obsluhu sportovního areálu. V přízemí je kromě vstupního a výstupního 
terminálu situováno provozní zázemí obsluhy a odkládací prostor pro jízdní kola. Přízemí je otevřené, 
vozidla jsou distribuovány polorampami do parkovacího objektu. Stání pro vozidla s CNG/LPG je 
navrženo do sníženého přízemí 1.PP, kde jsou pod rampou i  skladovací prostory. Převýšený komerční 
prostor se obrací do Sukova nábřeží. Vstupy do vertikálních komunikačních jader parkovacího domu jsou 
z bočních stran. Okolo levého jádra je navrženo nezbytné hygienické zázemí, také pro imobilní osoby 
včetně přebalovacího pultu. Minimálně 3 platební terminály budou situovány ve vstupních prostorách 
přízemí.  

Počet parkovacích míst 
Podlaží Parkovací místa Celkem PS 
  Standart HCP   
1PP 23 2 25 
1NP 6 0 6 
1NP_MP 14 2 16 
2NP 27 2 29 
2NP_MP 55 0 55 
3NP 23 2 25 
3NP_MP 55 0 55 
4NP 23 2 25 
4NP_MP 59 0 59 
5NP 23 2 25 
5NP_MP 55 0 55 
Celkem parkovacích stání 363 12 375 
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   Část přízemí je navržena pro sportovní zařízení. . Střecha je navržena jako plochá, částečně využita pro 
parkování a částečně jako multifunkční prostor pro sportování a provozování míčových her. Kolem 
prostoru pro sport je navržena průhledná ocelová síťovina, zavěšená na nosných kabelech s prověšením. 
Elektroinstalace   
   Připojení na elektrickou energii bude společností ČEZ distribuce a.s., Parkovací dům bude připojen k 
distribuční síti pomocí trafostanice poskytovatele sítě ČEZ. Kabelovým odvodem z pojistkových spodků 
přípojkové skříně bude začínat rozvod investora stavby. Kabely z této přípojkové skříně budou ukončeny 
v elektroměrovém rozvaděči RE umístěném na přístupném místě. Z rozvaděče RE bude napojen hlavní 
rozvaděč RH, který bude umístěn v 1PP. V RH bude umístěn hlavní vypínač celého objektu. Z rozvaděče 
RH bude proveden hlavní napájecí rozvod elektrické energie v objektu. Veškerá svítidla budou napojena 
z rozvaděče RH. Osvětlení bude ovládáno pohybovými čidly. Vybraná nouzová svítidla a piktogramy 
označující únikové cesty budou napojeny přes vlastní bateriový zdroj. V objektu bude zřízeno EPS+ERO, 

které bude mít vlastní místnost. Tato místnost bude v zimně temperována. Náhradní zdroj bude navržen 
na napájení požárních zařízení (havarijní větrání) po dobu minimálně 1h. Systém EPS+ERO využívá svůj 
náhradní zdroj napájení. V prostoru garáží v 1. PP bude instalován systém havarijního větrání spouštěný 
systémem detekce úniku plnu. Systém bude napájen ze dvou na sobě nezávislých zdrojů s dobou 

funkčnosti alespoň 60 min. V objektu bude zřízen CENTRAL STOP A TOTAL STOP. V objektu 
budou umístěné také nabíjecí stanice pro elektromobily, které budou regulovatelné vzhledem na dimenzi 
hlavního přívodu. Z hlavního rozvaděče RH bude vyvedeno podružné měření pro objekt restaurace v 
1NP. Na vybraných místech bude instalováno zařízení detekce a signalizace požáru - autonomní hlásič 
požáru. V budově bude instalována zónová ochrana proti přepětí pomocí soustavy přepěťových ochran. V 
budově bude provedeno uzemnění a bleskosvod dle normy ČSN EN 62305. 
 
Silnoproud  
 
Napájení nn  

Objekt bude zásobován el. energií z přeložené trafostanice ČEZu Distribuce a.s., která bude součástí 
objektu.  
Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v samostatném rozvaděči RE, kde budou měřeny 
jednotlivé celky objektu – sportovní a parkovací část.   
 
Vytápění komerčních prostorů a hygienického zařízení 

zdroj tepla : 
Novým zdrojem tepla pro potřebu vytápění a přípravu teplé vody bude nová výměníková stanice voda 

– voda. Výměníková stanice bude umístěna v místnosti P01-103 technika. Stanice bude připojena na 
novou horkovodní přípojku tepla o dimenzi DN32. Horkovodní přípojka bude dovedena za první 
obvodovou zeď objektu a zde zakončena uzávěry, prohřívacím zkratem.  Měřící sestava (měřič tepla) 
včetně regulátoru tlakové diference bude součástí výměníkové stanice. Výměníková stanice bude 
opatřena tlakovou expanzní nádobou o objemu 100 l. 

Stanice bude vybavena dvěma výměníky tepla. Stanice bude navržena na přípravu teplé vody a 
vytápění. Stanice bude navržena s předností přípravou teplé vody. Současně bude požadavek na 100% 
zachování vytápění VZT (i při přípravě TV), aby nedošlo k zamrznutí výměníku a poškození VZT. Při 
potřebě tepla na přípravu teplé vody dojde k útlumu pouze vytápění ÚT. Pro teplou vodu je navržena 
akumulační nádoba o objemu 200 l. Rozvody teplé vody tento projekt neřeší. Stanice bude provedena 
jako tlakově nezávislá. Nucený oběh vody bude zajištovat oběhové čerpadlo na straně vytápění a VZT. 
Výměníková stanice bude kompletně sestavena na rámu a osazena regulačními prvky. (regulační ventil 
včetně elektropohonu, trojcestný ventil vč. pohonu). Součástí balené části budou i namontovaná zařízení 
dodávaná distributorem tepla EOP. 
Výměníková stanice bude o výkonu 160 kW. V letním období, kdy není potřeba tepla na vytápění bude 
výměníková stanice provozována na výkon 100 kW. 
Výměníková stanice slouží pro vytápění  

Přípojný výkon výměníkové stanice celkový  160 (100) kW 
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-   vzduchotechnika, chlazení 

Nucené větrání bude použito u prostor, kde základní přirozené větrání není možné nebo 
dostatečné. Zajištění minimálních požadovaných teplot je zajištěno profesí ústředního vytápění. 
 
Zařízení č. 1 – Větrání sportovního zázemí pro hokejisty 
 

Větrání místností sportovního zázemí bude navrženo jako rovnotlaké pomocí centrální VZT 
jednotky se zpětným získáváním tepla. Jednotka bude složena na sání z uzavírací klapky na sání, filtru F7, 
deskového protiproudého výměníku s obtokem, přívodního ventilátoru s EC motorem a teplovodního 
ohřívače, na odvodu bude složena filtru M5, deskového protiproudého výměníku s obtokem, odvodního 
ventilátoru s EC motorem a uzavírací klapky na odvodu vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle 
obsazenosti jednotlivých prostor resp. dle počtu skříněk a zařizovacích předmětů v jednotlivých 
místnostech.  
Zařízení č. 2 – Větrání strojovny VZT, výměníkové stanice a podružných prostor 
 

Větrání technických místností, strojoven a skladů bude navrženo jako přetlakové s přirozeným 
odvodem vzduchu do garáží, případně bude navrženo jako přirozené pomocí dvou neuzavíratelných 
otvorů. Odvod tepelné zátěže bude pomocí podtlakového větrání s náhradou vzduchu z okolních prostor. 
Přívod i odvod vzduchu budou zajišťovat potrubní ventilátory umístěné pod stropem místností s distribucí 
teplotně neupraveného vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle minimální výměny vzduchu nebo 
dle technologických tepelných zisků v prostoru. Sání i výfuk vzduchu bude přes protidešťové žaluzie 
umístěné na fasádě objektu. Dle potřeby budou do potrubí osazeny tlumiče hluku, regulační klapky a 
protipožární klapky. 
 
Zařízení č. 3 – Větrání CHUC 

 
Schodiště případně přilehlé chodby jsou chráněnou únikovou cestou typu „A“ a „B“ s požadovanou 

výměnou vzduchu 10/hod resp. 25/hod. Větrání je navrženo jako přetlakové s výfukem vzduchu do 
venkovního prostoru v nejvyšším místě schodiště. Množství vzduchu bude navrženo dle minimální 
požadované výměny vzduchu v CHUC. 
Zařízení č. 4 – Větrání garáží 
 

Větrání garáží od 1.NP až na střechu je uvažováno jako přirozené a bude řešeno ve stavební části. 
Pro hromadné garáže v 1. PP bude větrání navrženo jako nucené podtlakové s náhradou vzduchu 
z venkovního prostoru přes větrací otvory, sací šachty nebo přes volnou plochu ve vjezdových vratech. 
Množství vzduchu bude navrženo výpočtem dle normy ČSN 73 6058 s přihlédnutím k dalším 
doporučeným metodikám. Dle požadavku investora projekt řeší parkování vozidel na plynná a ostatní 
alternativní paliva v prostoru garáží v 1. PP. 
Zařízení č. 5 – Havarijní větrání garáží 
 

Zařízení je určeno k havarijnímu větrání hromadných garáží v 1. PP, které budou sloužit i 
k parkování vozidel na plynná a ostatní alternativní paliva. Větrání je navrženo jako nucené podtlakové 
s náhradou vzduchu z venkovního prostoru přes větrací otvory, sací šachty nebo přes volnou plochu ve 
vjezdových vratech. Množství vzduchu je navrženo výpočtem dle normy ČSN 73 6058 s přihlédnutím 
k dalším doporučeným metodikám. 
Zařízení č. 6 – Větrání hygienického zázemí 
 

Větrání bude navrženo jako podtlakové s náhradou vzduchu z okolních prostor. Množství vzduchu 
bude navrženo dle požadované intenzity větrání prostoru nebo dle zařizovacích předmětů v místnosti.  
Zařízení č. 7 – Větrání velínu 
 

Větrání velínu bude navrženo s nuceným přívodem a odvodem větracího vzduchu v rovnotlakém 
režimu ve větraném prostoru. Přívod a odvod vzduchu bude zajišťovat vzduchotechnická jednotka 
umístěná pod stropem větraného prostoru. Jednotka bude složená na sání z uzavírací klapky na sání, filtru 
F7, rotačního rekuperátoru, přívodního ventilátoru s EC motorem a elektrického ohřívače, na odvodu 
bude složena filtru G3, odvodního ventilátoru s EC motorem, rotačního rekuperátoru a uzavírací klapky 
na odvodu vzduchu. Množství vzduchu bude navrženo dle předpokládané obsazenosti prostoru.  
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Zařízení č. 8 – Chlazení sportovního zázemí pro hokejisty 
 

Pro chlazení sportovního zázemí byl zvolen split a multisplit systém přímého chlazení. 
Kondenzační jednotky chlazení budou umístěny do prostoru větraných garážových stání.  Kondenzační 
jednotky budou propojeny s vnitřními cirkulačními jednotkami v chlazené místnosti potrubím s chladícím 
médiem, použito bude ekologicky nezávadné chladivo R32.  

Vnitřní jednotky budou navrženy v nástěnném nebo v kazetovém provedení s infra ovladači.   
-  zdravotně technické instalace  

Objekt parkovacího domu bude napojen novou vodovodní přípojkou z veřejného vodovodu DN150, 
vedeného v chodníku na protější straně přilehlé komunikace. Přípojka bude ukončena vodoměrnou 
soupravou v technickém prostoru (armaturní skříni), který bude vytvořen v prostoru jednoho anglického 
dvorku. Vnitřní rozvody vodovodu uložené pod podlahou jsou navrženy ze svařovaného HDPE SDR11. 
Potrubí zavěšené pod stropy, v předstěnách, po nebo ve stěnách objektu budou provedeny z materiálu PPr 
PN20, opatřeného tepelnou izolací. Rozvody vnitřní požární vody budou provedeny z lisované nerezové 
oceli. V nezateplených prostorách bude vnitřní rozvod požární vody automaticky zavodněn na základě 
sepnutí požárních senzorů.  
    Vnitřní splašková kanalizace odvodňuje sociální zařízení pro návštěvníky, místnost úklidu a zázemí 
pro obsluhu v 1. PP a 1. NP objektu ( komerční prostor ). Jednotlivé odpady budou napojeny do ležaté 
kanalizace,  která je následně svedena do splaškové přípojky. Potrubí bude tepelně izolováno. Součástí 
řešení je odvod kondenzátu od splitových jednotek VZT. Dále bude řešeno odvodnění „květníků“ 
sadových úprav. 

Světelný parkovací systém 

Pro nově vznikající parkovací dům vedle zimního stadionu navrhujeme zřízení závorového 
parkovacího systému, který lze snadno ovládat přes webové rozhraní na počítači nebo na 
mobilu. Lze si vybrat z řady prvků, které usnadní příjezd, výjezd nebo orientaci na parkovacích 
místech.  
Vjezdové stojany 
• Příjezdový terminál je součástí téměř každého parkovacího systému a je určen pro 
výdej parkovacích lístků s čárovým kódem nebo QR kódem tištěným na FANFOLD lístky 
Výjezdové stojany 
• Výjezdový stojan slouží pro kontrolu lístků s čárovým kódem pro krátkodobě parkující 
jakož i ke čtení RFID karet pro dlouhodobě parkující 
Závory 
Závora je zařízení řízené mikroprocesorem s automatickou optimalizací brzdění pro jemný 
pohyb šetřící mechaniku závory. Stojan má životnost min. 4 mil. zdvihů bez nutnosti její 
servisní opravy. 
Automatická pokladna 
• Příjem až 16 nominálu mincí a umožňuje vrácení přeplatku až 6 nominály mincí díky 
vysokokapacitním recyklačním zásobníkům 
Rozpoznávání SPZ 
Systém čtení SPZ pomocí kamer tvoří v současné době základní část parkovacích systémů. 
Používané kamery snímají správně za různých světelných podmínek (den, noc, protislunce, 
protisvětlo) reflexní i starší nereflexní SPZ. 
Parkovací navigační systém 
Další možností je zřízení navigačního parkovacího systému, který informuje řidiče 
o obsazenosti daných míst v parkovacím domě. 
Informační a navigační systém je určen k monitorování a informování o aktuální obsazenosti 
jednotlivých parkovacích stání v prostorách parkoviště. Systém představuje řešení současného 
problému, kdy je velká část dopravního provozu generována řidiči hledajícími volné parkovací 
místo. Naváděcí systém dokáže řidičům poskytovat aktuální a dynamicky se měnící informace 
o stavu dostupnosti monitorovaných parkovacích stání. Vozidla jsou pomocí srozumitelných 
navigačních prvků směřována přímo na identifikovaná prázdná místa, která jsou nejblíže jejich 
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současné poloze. 
 
Elektrická požární signalizace (EPS) + evakuační rozhlas (ERO) + EZS 

 
Strukturovaná kabeláž 
Situace bude řešena umístěním datového rozvaděče do místností velínu v 1.NP objektu, kde dojde 
k napojení přívodního vedení.  
Dimenze a typy kabelů ať k venkovním či vnitřním propojení bude určeno v dalších fázích projektové 
dokumentace.  
Z datového rozvaděče budou vedeny kabely rozvodu UTP/FTP min. kategorie 6, vedení bude taženo tzv. 
do hvězdy.  
Server bude instalován ve velínu. Předpokládá se zálohování celého systému strukturované kabeláže 
z centrální nebo z lokálních UPS. 
Předmětem řešení není software a bezpečnostní prvky sítě (Firewall apod.). 
   
Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 
Vybrané prostory objektů např. sklady a prostory, které nejsou pod soustavnou kontrolou zaměstnanců 
budou zajištěny zabezpečovací signalizací. Místnosti budou zajištěny prostorovou ochranou tvořenou PIR 
čidly, případně detektory tříštění skla na oknech a magnetickými kontakty na vstupních dveřích a oknech 
v prostoru přízemí. Komponenty budou napojeny na lokální ústřednu EZS, která bude prostřednictvím 
sítě Ethernet napojena na řídící PC s nadstavbovým dohledovým SW. Všechny ústředny budou síťově 
propojeny prostřednictvím převodníku do sítě Ethernet. Nastavování a správa systému bude prováděna 
z řídícího PC. 
 
Parkovací a sledovací systém CCTV 

Dohledový parkovací systém nabízí komplexní řešení navigace a inteligentní systém parkování. 
Celý systém zahrnuje tyto prvky: 

• indikace obsazení parkovacích pozic 

• přehledové kamery indikující volná místa ve snímaném okolí 

• informačními panely o volné kapacitě parkovacích míst 

• navigační displeje směrující řidiče na volná parkovací místa 

• vizualizace parkoviště a monitorování kamerového systému 

• vjezdovou bránu s kamerou snímající oprávněnost vjezdu vozidel 

• snímání odjezdu vozidla kamerou u výjezdové brány 

V parkovacím systému je možné použít IP kamery, dále je možné doplnit kameru pro rozpoznávání SPZ, 
která umožňuje např. automatické otvírání vjezdu na základě seznamu povolených SPZ. Z nabídky 
komponentů je možné instalovat směrovou zobrazovací vnitřní tabuli sloužící k navigaci automobilů na 
volné parkovací místo. 

• zejména odvod škodlivin, odérů a technologické tepelné zátěže.  

Osvětlení 

Osvětlení bude zajištěno kombinací denního a umělého osvětlení, které bude provedeno v souladu 
s požadavky ČSN EN 12464. 
 
Přípojka vody – VaK Pardubice 
 
Navržené potrubí přípojky parkovacího domu bude provedeno z materiálu HDPE PE100                 d 63 x 
5,8 mm SDR11. Potrubí bude vysazeno na stávajícím řadu z LT 150 mm, v ulici U Stadionu. Měření 
spotřeby vody bude probíhat v zatepleném výklenku stěny suterénu. 
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Přípojka bude začínat osazením litinového navrtávacího pasu 150/2“ pro litinové potrubí, pro navrtávku 
pod tlakem. Na navrtávací pas bude osazeno šoupě Š 2“ v provedení závit – ISO spojka. Součástí uzávěru 
bude teleskopická zemní zákopová souprava a samonivelační ( teleskopický ) litinový poklop s rámem, 
uloženým na roznášecí podkladní desce. Následně bude potrubí vedeno do parkovacího domu, kde bude 
za prostupem obvodovou zdí připraven ve stěně suterénu zateplený uzamykatelný výklenek pro 
vodoměrnou soupravu ze závitových armatur pro 6/4“ vodoměr, vystrojenou dle standardů provozovatele 
vodovodu. Výklenek umístěný 200 mm nad podlahou bude mít rozměry 1200 x 600 x 600 mm a bude 
tepelně izolován včetně plastových uzamykatelných dveří.  
 
Celková délka přípojky: přibližně 16 m. 
Přeložka vodovodu – VaK Pardubice 
 
Stávající veřejný vodovod z litiny LT DN 400 mm se dostává v jihovýchodní části parkovacího domu do 
kolize. Z tohoto důvodu je nutné navrhnout přeložku zmíněného řadu. 
Přeložka bude provedena z materiálu tvárná litina TLT DN 400 mm. Potrubí bude začínat osazením 
svěrné spojky a hrdlovým kolenem. Následně dojde k vysazení odbočky pro přepojení přípojky zimního 
stadionu, uložení podél navrženého objektu, křížení ulice U Stadionu, vysazení odbočky pro přepojení 
stávajícího řadu v ulici U Stadionu a sekčního šoupěte DN 400 mm. Přeložka dále pokračuje 
v cyklostezce a poté odbočuje do trávníku, kde bude ukončena napojením na stávající řad LT DN 400 
mm pomocí kolen a svěrné spojky.   
 
Celková délka 148,0 m 
Prodloužení vodovodní přípojky zimního stadionu – VaK Pardubice 
 
Stávající přípojka zimního stadionu z materiálu HDPE d 160 bude muset být z důvodu přeložky řadu 
z TLT DN 400 mm prodloužena a přepojena na nový vodovod. 
Navržené potrubí bude provedeno z materiálu HDPE PE100 d 160 SDR11. 
Přípojka bude začínat napojením na vysazenou odbočku z přeložky řadu DN 400 mm, osazením šoupěte a 
spojením s navrženým potrubím. Ukončení prodloužení přípojky bude provedeno svěrnou spojkou, která 
zajistí spojení se stávajícím potrubím. 
 
Celková délka 5,0 m. 
Prodloužení vodovodního řadu v ulici U Stadionu – VaK Pardubice 
 
Stávající řad v ulici U Stadionu, z materiálu TLT DN 150 mm, bude muset být z důvodu přeložky řadu 
z TLT DN 400 mm prodloužen a přepojen na nový vodovod. 
Navržené potrubí bude provedeno z materiálu TLT DN 150 mm. 
Přípojka bude začínat napojením na vysazenou odbočku z přeložky řadu DN 400 mm, osazením šoupěte a 
spojením s navrženým potrubím. Následně bude řad uložen v chodníku, kde bude ukončen svěrnou 
spojkou, která zajistí spojení se stávajícím potrubím. 
 
Celková délka 25,0 m 
Přípojka splaškové kanalizace – VaK Pardubice 
 
Navržená gravitační přípojka z materiálu PVC-U DN 150 - 200 mm SN12 s plnostěnnou konstrukcí dle 
ČSN EN 1401-1, bude začínat napojením potrubí DN 200 mm do navržené odbočky stávající jednotné 
stoky z LAM DN 800 mm, v ulici u Stadionu. Prostup v horní 1/3 profilu stoky, bude proveden jádrovým 
odvrtem a osazením sedlové odbočky DN 200 mm. Následně bude přípojka křížit ulici směrem 
k parkovacímu domu a v chodníku bude vysazena prefabrikovaná revizní šachta DN 1000 mm spolu 
s lomem trasy. Současně bude do šachty napojen vývod vnitřní splaškové kanalizace č.1 DN 150 mm. Ze 
šachty bude potrubí uloženo v chodníku severním směrem a ukončeno v prefabrikované revizní šachtě 2, 
do které bude zaústěn vývod vnitřní kanalizace č. 2 DN 150 mm ze zbylých zařizovacích předmětů 
objektu. 

Vnitřní rozvody gravitační kanalizace uložené pod podlahou jsou navrženy z materiálu PVC KG. 
Potrubí ve stěnách nebo předstěnách objektu bude provedeno ze systému PP HT. 
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Celkové délky 46,0 m ( z toho DN 150 mm, celkové délky 8,0 m ) 
Přípojka dešťové kanalizace – VaK Pardubice 
 
Dešťová kanalizace 
 

 Navržená dešťová kanalizace bude provedena z materiálu PVC – U DN 250-300 mm SN12 
s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, celkové délky 85,0 m. Na potrubí budou vysazeny 
plastové a prefabrikované revizní šachty.  

Potrubí bude začínat napojením do revizní šachty vysazené v rámci akce Revitalizace letního stadionu v 
Pardubicích ( více viz. SO 11.c. Dešťová kanalizace ). Stoka následně pokračuje jižním směrem, do 
revizní šachty u odlučovače ropných látek, do které budou zaústěn bezpečnostní přepad ze vsakovací 
galerie. Dále bude kanalizace pokračovat  východním směrem podél navržené budovy a bude ukončena 
napojením na potrubí vnitřní kanalizace.  

Pod podlahou stání 1.NP budou na vnitřní dešťové kanalizaci osazeny akumulační nádrže závlahové vody 
vegetace parkovacího domu. Nádrže budou provedeny jako ŽB prefabrikované o celkovém užitném 
objemu 114,0 m3 ( 6 x 19 m3 ). Eventuelně budou moci být nahrazeny skládanou velkoobjemovou nádrží 
totožného objemu. Vystrojení, výtlačné potrubí a přívod elektro k čerpadlu v akumulaci je součástí 
objektu zeleně. Jedna zálivka závěsné zeleně bude odpovídat objemu jedné nádrže. Na nátoku do 
akumulace bude osazena filtrační šachta s bezpečnostním přepadem ( v případě zanesení filtru ) 
napojeným na bezpečností přeliv z akumulace. V případě dosažení maximální kapacity budou vody 
přepadat do vsakovací galerie, která bude sloužit i pro infiltraci vyčištěných vod z odlučovače ropných 
látek. Galerie o rozměru 16,0 x 4,8 x 1,32 m, celkového objemu 96,0 m3, se bude skládat z vsakovacích 
plastových bloků ( rozměr 0,8 x 0,8 x 0,66 m, celkový počet 240 ks ). Celá sestava bude od okolní 
zeminy izolována geotextilií.  

 Vnitřní rozvody gravitační kanalizace jsou navrženy ze svařovaného HDPE SDR17. Potrubí 
budou zavěšeny pod stropy nebo vedeny po stěnách objektu a budou ukončeny vyústěním pod deskou a 
přechodem na materiál venkovních rozvodů.    Celkové délky 85,0 m.     
Zaolejovaná kanalizace 
 
 Navržená dešťová kanalizace bude provedena z materiálu PVC – U DN 250 mm SN12 
s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, celkové délky 4,0 m. Potrubí bude začínat zaústěním do 
šachty dešťové kanalizace. Následně bude pokračovat do odlučovače ropných látek, za kterým bude 
napojena na vyústění vnitřní zaolejované kanalizace z objektu.  

Dešťové vody, s možným rizikem výskytu kontaminace látkami C10-C40, z parkovacích stání na střeše 
objektu, spolu s úkapy z podlah jednotlivých podlaží budou podchyceny liniovými žlaby s vpustmi a 
svedeny vnitřní kanalizací do ŽB odlučovače ropných látek DN 1500 mm, s kapacitou Q – 45,0 l/s a 
výstupní hodnotou znečištění 0,2 mg/l výše uvedených ukazatelů. Vyčištěná voda bude zaústěna do 
navržené dešťové kanalizace – viz. výše.  

Liniové žlaby úkapů v suterénu objektu budou zaústěny čerpací šachty, která bude zajišťovat jejich 
transport do gravitační části zaolejované kanalizace.  

Vnitřní rozvody gravitační kanalizace a výtlaku ze suterénu jsou navrženy ze svařovaného HDPE. Potrubí 
budou zavěšeny pod stropy nebo vedeny po stěnách objektu a budou ukončeny vyústěním pod deskou a 
přechodem na materiál venkovních rozvodů.   

 

Celkové délky 4,0 m 
Přípojka NN –  ČEZ,  přeložka TS, kabelů VN, NN 
 
    Nový objekt parkovacího domu bude připojen z distribuční sítě ČEZ - Distribuce. Vzhledem k tomu, že 
navrhovaný parkovací dům zasahuje do prostoru stávající zděné trafostanice, bude nutné tuto trafostanici 
odstranit a trafo přeložit včetně přívodních kabelů NN a VN. Po konzultaci s příslušnými pracovníky 
ČEZu bude nutné na přechodnou dobu osadit do vytypovaného prostoru kioskovou TS včetně překládky 
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příslušných kabelů VN a NN. V novém parkovacím domě je navržen v přízemí prostor pro trafostanici 
novou s příslušnými rozvodnami VN, NN a prostorem pro měření. Do těchto prostor bude instalováno 
nové trafo o výkonu 630 kVa. Současně s tím budou přeloženy i příslušné kabely VN a NN včetně kabelu 
katodové ochrany.  Z nové TS bude provedeno připojení parkovacího domu na síť NN.  
Tyto přeložky budou předmětem projektové přípravy a vlastní realizace společnosti ČEZ - Ditribuce, o 
čemž bude sepsána příslušná smlouva.    
Napájení nn  

Objekt bude zásobován el. energií z přeložené trafostanice ČEZu Distribuce a.s., která bude součástí 
objektu.  
Měření spotřeby elektrické energie bude umístěno v samostatném rozvaděči RE, kde budou měřeny 
jednotlivé celky objektu – sportovní a parkovací část.   
 
Hlavní rozvaděče nn 

Hlavní rozvaděče RH-P a RH-S, budou oceloplechové rozvaděče umístěné v technické místnosti případně 
v jiném prostoru, který neslouží jako chráněná úniková cesta. Rozvaděče se budou skládat z přívodního 
pole, vývodních polí v počtu dle potřeby. Přívodní pole bude osazeno vždy  hlavním jističem, přepěťovou 
ochranou stupně „B+C“, analyzátorem sítě pro měření stavů na přípojnicích. Vývodní pole budou 
obsahovat jističové vývody s technickými parametry dle příslušných připojovaných zařízení.  

Ke všem finálním ( konečným ) trasám kabelů VN bude přiložena chránička HDPE 40/33 která 
bude sloužit pro budoucí uložení optické infrastruktury v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

Přípojka SEK – CETIN 
 
Napojení stavby parkovacího domu  je možné provést ze sítí více operátorů, kteří mají v prostoru 
výstavby uložena stáv. podzemní vedení SEK.  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - CETIN (dř.O2 Czech Republic a.s.): Přípojka SEK bude 
provedena z překládané trasy vedené na severní straně navrženého objektu. 
Zároveň budou přeloženy dvě metalické sítě, která se nyní nachází v místě navrhovaného objektu. 
 
Celková délka přípojky: přibližně 15 m. 
 
Přeložka optické sítě – město Pardubice 
 
Napojení stavby parkovacího domu je možné provést ze sítí více operátorů, kteří mají v prostoru výstavby 
uložena stáv. podzemní vedení.  
Zároveň bude přeloženo optické vedení, které se nyní nachází v místě navrhovaného objektu. 
 
Celková délka přípojky: přibližně 77 m. 
 
 
Přeložka - Veřejného osvětlení 
 
Stávající veřejné osvětlení umístěné v zájmovém území stavby bude zrušeno nebo nahrazeno novým. 
Návrh osvětlení bude doložen výpočtem podle platných ČSN. 
Stávající rozvaděč RVO bude demontován a nový rozvaděč se umístí do nové pozice. Napojení rozvaděče 
se provede z trafostanice, která je součástí nového objektu parkovacího domu. Vývody z rozvaděče 
k jednotlivým větvím veřejného osvětlení budou provedeny z nového rozvaděče kabely do nejbližšího 
stožáru bez přerušení tzn. bez kabelové spojky.   
Kabelové vedení bude uloženo v zemi dle ČSN 332000-5-52 ed.2 za dodržení vzdáleností od ostatních 
sítí při souběhu a křižování podle ČSN 736005.         
Přeložka – el. Přípojky pro plyn. Stanici (Gasnet) 
 
Bude přeložena stávající přípojka NN pro regulační stanici plynu. 
 
Celková délka přípojky: přibližně 28 m. 
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Přípojka horkovodu – EOP 
 
Napojení stavby je navrženo ve východní části, v prostoru mezi parkovacím domem a malou 
„tréninkovou“ halou. Přípojka bude vedena do 1NP-mezipatra, kde je vyhrazen technický prostor. 
Celková délka přípojky přibližně 9 m 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby 
osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Je navržena přístupová komunikace s povrchem z asfaltobetonu šíře 6 m, která se napojuje na 
stávající komunikaci ulice U Stadionu a na stávající komunikaci v areálu stávajícího parkoviště. Tato 
komunikace je vedena v převážné části v místech stávající přístupové komunikace, je však upravena o 
sjezd do nově navrženého parkovacího domu a také o posun parkovacích závor při vjezdu na parkoviště. 
Z důvodu funkčního zajištění stávajícího parkoviště dojde ke zrušení přilehlých parkovacích míst po 
pravé straně této komunikace a jeho náhrada za zeleň.  
Jsou také navrženy chodníky v těsné blízkosti nově navrženého parkovacího domu v dispozicích a 
rozsahu dle situace. Povrch chodníků bude z betonové dlažby. Chodníky jsou navrženy včetně 
bezbariérových úprav v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
V navrženém parkovacím domě jsou navrženy vyhrazená stání pro osoby ZTP v počtu x stání 
z celkového počtu x stání v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. 
Dochází také k úpravám v rámci křižovatky ulic Sukova třída, U Stadionu, Sladkovského. Jedná se o 
úpravy ve vodorovném i svislém dopravním značení s ohledem na doplnění SSZ do prostoru této 
křižovatky. 
 

Navržený parkovací dům se napojuje na ulici U Stadionu. V rámci předpokládaného nárustu 
intenzit dopravy v dané lokalitě dochází také k úpravám v rámci křižovatky Sukova třída, U Stadionu, 
Sladkovského o doplnění SSZ a nezbytného dopravního značení. Navržený parkovací dům řeší 
v převážné části dopravu v klidu výstavbou 480 nových parkovacích míst. Parkovací místa jsou umístěna 
v 6 podlaží po x stáních v jednotlivých podlaží. Rozměry jednotlivých stání jsou x m na délku x m 
s přilehlou komunikací šíře x m.  Je navrženo x stání vyhrazených pro osoby ZTP. Vjezd do parkovacího 
domu je opatřen závorami s automaty. Návrh sadových úprav počítá s výsadbou zeleně jednak na rostlém 
terénu v okolí parkovacího domu, a jednak na konstrukci v „květináčích“, které jsou navrženy 
v jednotlivých patrech parkovacího domu.  

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného 
stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným 
umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a 
sousedních staveb, který zpracovala společnost Projekt Haly s.r.o. Ing. Ondřej Němec, autorizoval 
Ing. Antonín Němec, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT 0700195. 

2. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnostech nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci); nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na 
stavby, ve znění pozdějších předpisů, která stanovuje technické požadavky na stavby, které náleží do 
působnosti obecných stavebních úřadů. 

4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 

5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem na základě výběrového řízení. Před zahájením 
stavebních prací stavebník předloží stavebnímu úřadu oprávnění stavebního podnikatele. 
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6. Případná změna stavebního podnikatele v průběhu výstavby bude oznámena stavebnímu úřadu. 

7. Stavebník se bude při realizaci stavby řídit ustanovením § 176 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 
20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů – ohlásit záměr stavební činnosti 
Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., (Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo Královopolská 
147, 612 00 Brno) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provést 
archeologický výzkum. 

8. Stavebník předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena 
pro správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá vyjádření, 
kterým pozbyla platnost. 

9. Před realizací stavby bude provedeno vytýčení všech inženýrských sítí a tyto vč. jejich ochranných 
pásem budou respektovány v souladu s příslušnými předpisy (zejména zákon č. 458/2000 Sb. 
energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích) a v souladu s platnými  normami (zejména ČSN 73 6005, ČSN 73 3050 čl. 54 - 57, 
ČSN 33 3301, ČSN EN 12186, ČSN EN 12007 – 1/2/3/4, TPG 702 01, TPG 70204 a technické 
požadavky VČP Net, s.r.o.). V zájmovém území se může nacházet i zařízení, které není v majetku 
správců veřejných sítí. V místech možného dotyku s inž. sítěmi bude před zahájením zemních prací 
projednáno technické řešení styku a podmínky pro výkopové práce se správci zařízení a zjištěna 
poloha všech zařízení vč. hloubkového uložení provedením ručně kopanými sondami. Zemní práce 
prováděné ve vzdálenosti do 1,5 m od inž. sítí budou  prováděny výhradně ručním způsobem. V 
území min. 0,5 m od okrajů poklopů vodovodních armatur nesmí být použito žádných 
mechanizačních prostředků. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. 
Po odkrytí sítí a před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inž. sítí přizváni ke 
kontrole tohoto zařízení, přičemž bude sepsán zápis do stavebního deníku. V průběhu stavby  
stavebník, na vyžádání jejich správců, umožní přístup a příjezd k těmto zařízením. Zabezpečení 
přejíždění těchto zařízení stavební technikou a jiná stavební činnost je možná až po zajištění 
mechanické ochrany, tj. zpevnění povrchu a po dohodě 

10. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 - 
prostorová úprava vedení technického vybavení. 

11. Zemní práce prováděné v blízkosti podzemních technických zařízení budou prováděny jen za 
dodržení platných norem. 

12. Odkrytá stávající podzemní vedení budou zabezpečena před poškozením. 

13. Budou dodrženy podmínky vyjádření České Radiokomunikace a.s. ze dne 20.10.2021 pod zn. 
UPTS/OS/288015/2021 

• V současné době prochází  řešeným územím paprsky.  

• Obecně platí, že koridory radiorelévových spojů nesmí být částečně ani krátkodobě narušeny 
konstrukcí stavebních objektů, konstrukcí použité stavební techniky  nebo tělesy přenášených 
stavebních břemen. 

14. Budou dodrženy podmínky České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 2.11.2021 pod č.j. 
841746/21  

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. 

Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s 
ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v 
přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). 

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod 
vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. 

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou 
rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním 
povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník 
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bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně 
neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době 
bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále 
odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí 
platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. 

- Podmínky ochrany SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádřeni a ve Všeobecných podmínkách 
ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí 
tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že 

• existence a poloha SEK, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy 
SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  

• Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy 
dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení. 

• Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádřeni je stavebník povinen uzavřít se 
společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK. 

• Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a 
vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné 
informace o SEK. 

• Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k 
účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data 
rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli 
odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského. 

• V případě dotazů k Vyjádření lze kontaktovat společnost Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s. na asistenční lince 14 111. 

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

I.  Obecná ustanovení 

- Stavebník, nebojím 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 (včetně doporučených), správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby 
nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK json součástí 
veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními 
předpisy. 

- Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, povinen 
respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. 
Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, 
technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a 
technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního 
vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat 
mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. 

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, založené 
Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinnosti. 

- V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto 
Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření. 

- Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako 
účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 
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proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je 
povinen kontaktovat POS. 

II.  Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK 

- Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení 
bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky. 

- Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebojím pověřená třetí 
osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S 
vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly 
činnosti provádět. 

- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude 
provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými 
sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i 
hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové 
dokumentaci. 

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání 
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti 
prověšení, poškození a odcizení. 

- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, 
nebojím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu 
oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel 
souhlas k pokračování v pracích. 

- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, 
nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s 
ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení 
SEK (dále jen NVSEK) ]e povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich 
stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné 
praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů. 

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník, nebojím pověřená třetí 
osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až 
poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. 

- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a 
vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s.. 

- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět 
vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti 
mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS 
způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod 
trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK 
nad zemí. 

- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného 
pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci 
zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, j e povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v 
takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly 
být vykonávány ve vzdálenost menší než l m od NVSEK. 

- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat 
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv 
manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, 
optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně 
od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS na telefonní číslo: 602 482 995 nebo v 
mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690. 
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III. Práce v objektech a odstraňování objektů 

- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v 
budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat 
POS a zajistit u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. be2pečné odpojení SEK. 

- Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, 
povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně 
doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo 
jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEKm omítce i pod ní. 

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby 

- Pokud činností stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního 
orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebojím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné 
dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). 

- V případě, že pro činnosti stavebníka, nebojím pověřené třetí osoby, není třeba povolení 
správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, 
povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace 
(katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK. 

- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci 
povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, 
elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést 
výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS. 

- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras 
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a překračuje výšku 15 m nad zemským 
povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději 
však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím 
pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je 
zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou 
stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového 
zařízení. 

- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před 
zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím 
pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS. 

- Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy 
zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je 
stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být 
prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných 
technologií. 

V.  Křížení a souběh se SEK 

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK se sítěmi 
technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat 
PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem 
minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit 
vnikání nečistot. 

- Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá 
umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické 
kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce 
menší než 1 m. 

- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky 
apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně 
kontaktovat POS. 

- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (např. 
zabetonováním). 
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- Stavebník, nebojím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické 

infrastruktury s kabelovodem povinen zejména: 

- pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti 
kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 
0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech, 

- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické 
infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m, 

- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury, 

- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu 
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou, 

- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, 

- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by 
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, 
kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.  

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce ze dne 18.10.2021 pod zn. 
0101521041. 

• Střed podzemní síť NN 

• Střet  podzemní síť VN 

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ DISTRIBUCE a.s. ze dne 15.11.2021 
pod zn. 001120361604 – přeložka bude provedena tímto způsobem. 

• Z důvodů výstavby parkovacího domu bude přemístěna stávající spinací trafostanice 

17. Byla doložena smlouva o smlouvě budoucí se společností ČEZ DISTRIBUCE a.s. pod č. 
Z_S14_12_8120083142. 

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti T Mobile ze dne 18.10.2021 pod č.j. E52375/21 

Dojde ke střetu mikrovlnné spoje ( MW), která se nachází v dané lokalitě 

Stavebník je povinnen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození TI stavebními 
pracemi, zejména tím, že zajistí- 

• Písemné vyrozumění o zahájení prací 

• Před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení 
přímo ve staveništi 

• Prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou práce provádět 

• Upozornění organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého zařízení 

• Upozornění pracovníků, aby dbali v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali nevhodné 
nářadí 

• Řádné zabezpečení odkrytého zařízení 

• Odpovídající za ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem 

• Nad trasou TI dodržování zákazu skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup k tobě 

• Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat ani nezvyšovat krytí nad kabelovými trasami. 

• Při křížení případně soubězích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 
6005 „ prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ 

• Ohlášení ukončení stavby na kontaktního pracovníků TMCZ a jeho pozvání ke všem úkonům 
v řízení o povolení užívání stavby, aby prováděné práce respektovaly podmínky zákona 
127/2005Sb., o el. komunikacích a zákona 183/2006 Sb. 

19. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 18.10.2021 
pod zn. MW9910184883350153. 

20. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti EOP ze dne 10.12.2021 pod č. 083-21. 

• V zájmovém území dojde ke styku se zařízením společnosti Elektrárny Opatovice a.s. 
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• Připojení navrženého objektu k SZT EOP bude provedeno novou horkovodní přípojkou 2 x DN 

32z předizolovaného potrubí v zemním uložení, která bude vysazena ze stávající  horkovodní 
trasy EOP 2xDN 80. Zdrojem tepla pro vytápění a ohřev TUV v navrženém objektu bude nová 
objektová předavací trafostanice tlakově nezávislá o předpokládaném přípojném výkonu na 
novou horkovodní přípojku. 

• Při provádění zemních prací v ochraném pásmu rozvodného tepelného zařízení podle ust. § 87 
zákona 458/2000 Sb., nesmí dojít k ohrožení zařízení v majetku EOP jeho spolehlivost a 
bezpečnost provozu. 

• Při souběhu a křížení musí být vzhledem k rozvodnému tepelnému zařízení EOP dodrženy 
min.vzdálenost v souladu s ČSN 736005. 

• Při výsadbě zeleně musí být dodrženo ochranné pásmo nad sítěmi EOP. 

• Po provedení dalšího stupně PD požaduje EOP jejeí předložení k odsouhlasení. 

• V teplárenské soustavě EOP není dovoleno používat komponenty z hliníku tam, kde se 
předpokládá styk s upravenou vodou ze sítí SZT EOP. 

21. Budou dodrženy podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Pardubického kraje ze dne 
12.1.2022  pod č.j. KRPE-2217-2/ČJ-2022-170606. 

• Budou provedeny následující stavební úpravy připojení místní komunikace ul. Sladkovského na 
místní komunikaci ul. Sukova třída tak, aby došlo ke zkrácení vyklizovací doby příslušné fáze 
řízení a zároveň došlo k jasnému rozdělení ploch pro chodce a silniční vozidla.bude zaslepena 
účelová komunikace vedoucí podél domů č.p. 1935-2053 tak, aby bylo připojení této obslužné 
komunikace pouze do ul. Na Hrádku. Konec komunikace bude doplněn o obratiště. 

• Budou provedeny stavební úpravy připojení místní komunikace ulice Ke Stadionu na místní 
komunikaci ul. Sukova třída tak, aby nedošlo ke zkrácení vyklizovací doby příslušné fáze řízení. 
Budou provedeny takové stavební úpravy nároží a ochranného ostrova přechodu pro chodce a 
přejezdu pro cyklisty, aby došlo k posunu obou koridorů k vozovce Sukova třída, 

• Zrušení levého odbočovacího pruhu z ul. Sukova do ul. Sladkovského bude provedeno pouze 
tehdy, pokud stávající a výhledové špičkové intenzity vozidel odbočujících vlevo do ul. 
Sladkovského , nevyžadují zřízení levého odbočovacího pruhu. 

• Označení dopravních situací bude upraveno dle platných  TP 169, TP 133, TP 65. 

• Stávající přechod pro chodce i navržený přechod pro chodce budou změněny na místa pro 
přecházení , neboť v době, kdy bude nutná preference chodců, bude toto řešeno pomocí SSZ a 
mimo tuto dobu nebude chodce nutno preferovat. 

• V místech předpokládané vstupu chodců do vozovky budou zajištěny rozhledy na vyčkávací 
plochy ČSN 736110 č. 10.1.14. 

• Osvětlení komunikací a dopravních situací bude navrženo a provedeno dle ČSN EN 13201 a 
Technické kvalitativní podmínky staveb PK Kapitola 15. Pro ověření splnění požadujeme provést 
po dokončení stavby kontrolní měření. 

22. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Magistrátu města Pardubice, 
stavební úřad ze dne 17.1.2022 pod č.j MmP 133161/2021 –  

Orgán ochrany životního prostředí 

Stanovisko odboru životního prostředí v rámci koordinovaného stanoviska pro stavbu: „Parkovací 
dům u MFA“ 
 
Místo stavby: k.ú. Pardubice, p.č. 732/8, 4138, 3687/2, 2672/6, 372/1 
Investor: Rozvojový fond Pardubice, a.s., IČ: 25291408 
Popis stavby: Jedná se o novostavbu parkovacího domu a zpevněných ploch. Objekt bude připojen  
na novou horkovodní přípojku tepla. 
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1. Z hlediska lesů dle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění: Veřejné 

zájmy na úseku ochrany lesů, jejichž ochrana je v působnosti Magistrátu města Pardubic, odboru 
životního prostředí, nejsou předmětným záměrem dotčeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

2. Z hlediska ochrany přírody a krajiny ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny 
v platném znění (ZOPK) se záměr nedotýká chráněných zájmů, které jsou v působnosti Magistrátu 
města Pardubic, odboru životního prostředí. Toto je vyjádření dle § 154 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění. 
Informace pro stavebníka: 
- V případě stavebních 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. 

3. Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle ustanovení § 15 písm. i) a j) zákona 
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění: 
Předložený záměr nevyžaduje vydání souhlasu s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského 
půdního fondu. Toto je vyjádření dle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění. 

4.   Z vodoprávního hlediska podle zák.č.254/01 Sb. - o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů veřejné zájmy na úseku vodního hospodářství jejichž ochrana je 
v působnosti Magistrátu města Pardubic, odboru životního prostředí, nejsou předmětným záměrem 
dotčeny. Toto je vyjádření dle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

5. Z hlediska nakládání s odpady podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech je uvedená 
stavba možná. S odpady, které vzniknou v průběhu stavby, je nutno nakládat v souladu  
s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a předpisy souvisejícími.  Předmětným záměrem 
nebudou dotčeny veřejné zájmy v oblasti nakládání s odpady.  

Upozornění pro stavebníka: 

Odpady je možné předat do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 13 odst.2 
zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

Před zahájením stavebních prací je třeba mít zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů  
do zařízení určeného pro nakládání s odpady písemnou smlouvou (§ 15 odst.2 písm.c)). 
Dodavatel stavby vytvoří v rámci staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých 
druhů odpadů v souladu se stávajícími předpisy v oblasti odpadového hospodářství. 
O vznikajících odpadech v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena 
odpovídající evidence. 
V rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby budou předloženy doklady o způsobu odstranění nebo 
využití vzniklých odpadů. 

6. Z hlediska ochrany ovzduší dle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů je uvedená stavba možná, předmětným záměrem nebudou dotčeny veřejné 
zájmy v oblasti ochrany ovzduší. 

• Stanovisko Magistrátu města Pardubice - odbor životního prostředí – 

MmP/136213/2021/Me  ze dne 17.1.2021 
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Silniční správní úřad 

SDĚLENÍ 

Magistrát města Pardubic, odbor dopravy obdržel Vaši žádost o vyjádření k věci. 
 

„Parkovací dům u MFA“ 
 

Tímto Vám náš úřad k uvedenému záměru 
sděluje, 

že nevydá stanovisko či závazné stanovisko, neboť k tomu není dle § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích oprávněn. 

Podle § 40, odst. 4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, obecní úřad obce s rozšířenou 
působností uplatňuje stanovisko k územním plánům a regulačním plánům a závazné stanovisko v 
územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací. Kdy v případě účelových 
komunikací se kompetence k vydání závazného stanoviska vztahuje k veřejně přístupným (viz 
rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem spis.zn. 59A 118/2013-72). 
Podle odst. 2 § 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu správní orgán uplatňuje svou pravomoc 
pouze k těm účelům, k nimž mu byla zákonem nebo na základě zákona svěřena, a v rozsahu, v jakém 
mu byla svěřena. Vzhledem k tomu, že podaná žádost a její předmět nenaplňuje ustanovení § 40, odst. 
4 písm. d) zákona o pozemních komunikacích zákona, náš úřad nevydá k věci stanovisko či závazné 
stanovisko. 
 

• Sdělení Magistrátu města Pardubice - odbor dopravy - MmP 780/2022 ze dne 4.1.2022 

 

Orgán památkové péče 
Na parkovací dům u MFA pro územní řízení vydal Orgán památkové péče samostatné závazné stanovisko 
pod č.j. MmP 127887/2021 ze dne 23. 12. 2021 s podmínkou, že „Další stupeň projektové dokumentace 

bude s orgány památkové péče průběžně konzultován a bude pro něho předem vydáno závazné stanovisko 

dotčeného orgánu.“ 

 
Žadatel: 
- Rozvojový fond Pardubice, a. s., IČ: 25291408, třída Míru 90, 530 02 Pardubice, zastoupený 

Projekt Haly, s. r. o., IČ: 06875416, Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, doručovací adresa Plynární 
1617/10, 170 00 Praha 7. 

 
Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče pro územní řízení k záměru výstavby 
parkovacího domu v ul. U Stadionu v Pardubicích na území památkového ochranného pásma 
Městské památkové rezervace Pardubice a území s archeologickými nálezy. 
 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně příslušný 
orgán státní památkové péče (dále jen dotčený orgán) podle ust. § 29 odst. 2 písm. b) zákona 
č. 20/1987 Sb.,  
 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen památkový zákon), obdržel dne 
6. 12. 2021 žádost zmocněnce vlastníka dotčených pozemků a staveb na nich, Projekt Haly, s. r. o., IČ: 
06875416, se sídlem Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, doručovací adresa Plynární 1617/10, 170 00 
Praha 7, zastupující Rozvojový fond Pardubice, a. s., IČ: 25291408, se sídlem třída Míru 90, 530 02 
Pardubice, o vydání závazného stanoviska podle ust. § 14 odst. 2 památkového zákona pro územní řízení 
k výstavbě parkovacího domu včetně napojení na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemcích 
označených jako parc. č. 372/1, 372/3, 372/8, 2672/4 a 2672/6 vše v kat. území Pardubice na území 
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památkového ochranného pásma Městské památkové rezervace Pardubice (dále jen OP MPR Pardubice) 
a území s archeologickými nálezy. K žádosti dotčený orgán vydává ve smyslu ust. § 149 odst. 1 zákona č. 
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), toto 
 

z á v a z n é  s t a n o v i s k o .  
 
Dotčený orgán podle ust. § 14 odst. 3 památkového zákona považuje z hlediska státní památkové péče 
požadovanou výstavbu velkokapacitního pětipodlažního parkovacího domu s mezipatry o celkovém 
půdorysném rozměru 51,100 x 51,205 m s rovnou pochozí střechou ohraničenou atikou s rovinou střechy 
ve výšce +14,300 m nad úrovní podlahy 1. NP, vnější opláštění z eloxovaných hliníkových plechů ve 
světlé barevnosti, na ploše rovné střechy v části odkloněné od Sukovy třídy venkovní sportovní hřiště 
kryté reverzibilní konstrukcí potaženou kovovou síťovinou zavěšenou na nosných kabelech (výška 
konstrukce je +20,600 m nad úrovní podlahy 1. NP), přesunutí trafostanice do interiéru parkovacího 
domu, v předprostoru parkovacího domu venkovní plochy s betonovou dlažbou, nová příjezdová 
komunikace, záhonová výsadba, přípojky vodovodu, kanalizace, parovodu a NN a přeložky inženýrských 
sítí, na pozemcích označených jako parc. č. 372/1, 372/3, 372/8, 2672/4 a 2672/6 vše v kat. území 
Pardubice na území OP MPR Pardubice a území s archeologickými nálezy, podle předložené projektové 
dokumentace pod názvem „Parkovací dům u MFA Pardubice“ vypracované Ing. Ondřejem Němcem, 
Projekt Haly, s. r. o., v 11/2021 ve stupni pro územní řízení, za p ř í p u s t n o u  p ř i  d o d r ž e n í  t é t o  
p o d m í n k y :  
 

- Další stupeň projektové dokumentace bude s orgány památkové péče průběžně 
konzultován a bude pro něho předem vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu. 

23. Budou dodrženy podmínky Služby města Pardubice a.s. ze dne 19.1.2022 pod zn. 21450/IO.  

(1) Práce budou provedeny tak, aby bylo možné zajistit dopravní obslužnost stáv. objektů 
(záchr. systém, TKO ap). Režim svozu TKO při případné uzavírce komunikace bude 
dohodnut před realizací s pracovníkem SmP - ODPADY a.s. (p. Suchánková - tel. 466 
260 835). 

(2) Před zahájením prací požádá investor o vytýčení kabelových tras VO divizi VO SmP a.s. 
(tel.466 260 854). Případně budou dohodnuty podmínky postupu prací v blízkosti VO. 

(3) Při provádění prací musí být dodrženy všechny platné normy, předpisy a ochranné pásmo 
od kabelového vedení VO minimálně 1m, zejména ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 73 6005 o 
prostorovém uspořádání sítí technického vybavení. Nové technologické rozváděče a 

kabelové komory budou umístěny minimálně 1m od rozvodů VO.  

(4) Při provádění prací musí být kabelové vedení VO zajištěno tak, aby nedošlo k jeho 
poškození. Na kabelovém vedení VO a v jeho ochranném pásmu nebudou umístěny 
žádné objekty předmětné stavby v místě křížení inženýrských sítí bude kabelové vedení 
VO na náklady investora uloženo do chráničky (KOPOHALF 0 110mm) a nové vedení 
bude uloženo pod stávající vedení VO. Všechny výkopy v blízkosti sítí VO na vzdálenost 
menší jak 1 m budou prováděny ručně. Startovací jámy protlaků budou před záhozem 
zkontrolovány zástupcem divize VO SmP a.s. a vlastní protlaky budou minimálně 1 m od 
trasy rozvodu VO. U stožárů VO provádět zemní práce tak, aby nedošlo k jejich 
poškození nebo narušení jejich statiky. 

(5) V případě kolize se stávající trasou VO bude kabelová trasa VO odkopána a přeložena, v 
případě poškození bude vyměněna celá trasa mezi jednotlivými stožáry VO včetně 
odhadu nákladů, které půjdou k tíži investora plus náklady s tím spojené (projekt, 
projednání, povolení, zaměření apod.). Tyto práce budou provedeny v souladu s 
technickým předpisem" Zásady výstavby veřejného osvětlení na území města Pardubic" a 
budou hrazeny z finančních prostředků investora. 

(6) Stožáry VO a rozváděče VO budou stále přístupné a budou mimo případné zařízení 
staveniště, na kabelovém vedení VO nebude zřízeno staveniště, nebude uskladněn 
materiál ani nad ním nebudou parkovat auta (vozidla stavby). 
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(7) Nové vedení podzemní optické sítě a její ochranné pásmo nesmí nepříznivě ovlivnit nebo 

znemožnit opravné a udržovací práce na stávajícím souboru veřejného osvětlení v okolí 
stavby. Nové vedení optické sítě bude umístěno min. 0,5m od líce základu stožáru VO a 

kabelového vedení VO.  

(8) Každý zásah do stávajícího souboru VO v majetku nebo správě VO SmP a.s. provede na 
objednávku investora divize VO SmP a.s. 

(9) Na soubor veřejného osvětlení nebudou umisťována bez našeho povolení jiná zařízení a 
tyto soubory nebudou ani nijak upravovány (polepy apod.). 

(10) Investor objedná před dokončením prací u divize VO SmP a.s. kontrolu 
stávajících i nových kabelových tras a provedení stožárů (před záhozem - min. 2 pracovní 
dny předem). 

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

24. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodovody a Kanalizace a.s. ze dne 20.12.2021 pod zn. 
Ja/2021/v,k/778 

• Návrh bude proveden v souladu s Technickými standardy VAK. 

• Vodovod pro veřejnou potřebu není v lokalitě vodovodem požárním a odběr vody pro účely 
požárních zásahů z tohoto zdroje lze uvažovat pouze dle ust. §8 odst.10 zákona 274/2001Sb. 

• Suterénní prostory parkovacího domu budou ochráněny účinným způsobem před vyplavením 
zejména vodami z kanalizace a vnitřními vodami v době přívalových dešťů. 

• Další podrobnosti budou řešeny v následujícím stupni PD a v konceptu konzultovány s VAK. 

25. Budou dodrženy podmínky Dopravního podniku města Pardubic a.s. ze dne 1.2.2022 pod zn. 
Lp/22/102e 

• Stavba musí respektovat trasu našeho napájecího vedení – viz. Přiložené nákresy trasy a jejího 
řezu. 

• Naše kabely musí být vhodně chráněny před poškozením  jak při stavbě, tak i při provozu 
parkovacího domu. 

• V případě poruchy musí být možné kabely vyměnit bez potřeby překládat je do nové trasy mimo 
obrys domu. 

• Realizace záměru musí umožnit vznik užívacího práva DPmP a.s. k pozemku, v němž bude 
trakční kabelové vedení uloženo, a to v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene uzavřené mezi Statutární městem Pardubice a Dopravním podnikem Pardubice 
– evidenční č. smlouvy OMI68/2020. 

• Veškeré vícenáklady, které bude třeba vynaložit v souvislosti s úpravou a ochranou trasy kabelů, 
musí nést investor stavby parkovacího domu. 

26. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze 
dne 15.2.2022 pod č.j. KHSPA 21324/2021/HOK-Pce 

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

• V rámci zkušebního provozu předmětné stavby bude provedeno měření hluku ze všech 
stacionárních zdrojů hluku souvisejících s celým provozem areálu MFA Pardubice při max. 
výkonu, v letním období.  Měřením bude doloženo nepřekročení hygienických limitů hluku pro 
dobu noční, v letním období, v nejbližším chráněném  venkoním prostoru stavby, tj. před okny 
obytných mítností na severní fasádě bytového domu s č.p.  1547 ve výšce 17m, v souladu s § 30 
zákona 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

• Nejpozději ke kolaudaci budou předloženy doklady o zdravotní nezávadnosti použitých  
materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou. Podmínky je stanovena v souladu s § 5 odst.8 
zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve 
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znění pozdějších předpisů v návaznosti na § 3 vyhl.409/2005Sb., o hygienických požadavcích na 
výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

27. Budou dodrženy podmínky Magistrátu města Pardubice, odboru správních agend, úsek památkové 
péče ze dne 23.12.2021 pod č.j. MmP 127887/2021 

• Další stupeň projektové dokumentace bude s orgány památkové péče průběžně konzultován a 
bude pro něho předem vydáno závazné stanovisko dotčeného orgánu. 

28. Budou dodrženy podmínky GridServices s r.o. ze dne 20.7.2022 pod zn.5002651220. 

• STL a NTL plynovody a přípojky 

• Elektropřípojka pro regulační stanici plynu 

• Neprovozované přípojky a plynovody 

• Přeložka PZ bude realizována a dokončena v souladu se Smlouvou o zajištění přeložky 
plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000244640 

29. Budou respektovány podmínky souhlas vlastníka pozemků, MO1 ze dne 22.6.2022 pod č.j. MmP 
75224/2022 
• Smlouvu o umístění reklamního zařízení ( č.sml. 3107508) se spol. Dopravní podnik města 

Pardubice a.s. dle zákresu, který je přílohou souhlasu. V případě kolize se stavbou je třeba na 
OMI, OPPN podat podnět k ukončení smluvního vztahu na umístění 1ks světelného reklamního 
zařízení typu citylight. 

• Souhlas vlastníka pozemku vydaný spol. Dopravní podnik města Pardubice „ napojení měnírny 
střed“-nadzemní vedení 

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. Dopravní podnik města 
Pardubice a.s. – Uložení napájecího kabelu v rámci akce Napojení měnírny střed“ 

• Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene se spol. GasNet s.r.o. 
30. Budou dodrženy podmínky Závazného stanoviska Úřadu městského obvodu Pardubice I ke kácení 

uvedených dřevin ze dne 6.6.2022 pod č.j. ÚMOI/3081/2022/ODŽ/25/Peš-5 
Správní orgán souhlasí s pokácením níže uvedených dřevin 
1 ks katalpy trubačovité (Catalpa bignonioides), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 168 cm, 
která roste na pozemku p.p.č. 372/12 k.ú. Pardubice, v situačním nákresu uvedena pod číslem 1 
1 ks jabloně (Malus Royalty), obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí 61 cm, která roste jako 
součást stromořadí na pozemku p.p.č. 2672/24 k.ú. Pardubice, v situačním nákresu uvedena pod 
číslem 20 
zapojený porost tavolníku (Spiraea nipponice) o výměře 20 m2, který roste na pozemku p.p.č. 
2672/24 k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 7 
zapojený porost ibišku (Hibiscus syiacus) o výměře 19 m2, který roste na pozemku p.p.č. 2672/24 
k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 8 

       zapojený porost tavolníku (Spiraea nipponice) o výměře 34 m2, který roste na pozemku p.p.č. 
       2672/24 k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 19 
       zapojený porost zlatice (Forzythia Maluch) o výměře 18 m2, který roste na pozemku p.p.č. 372/13 
       k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 9 
       zapojený porost zlatice a jalovce (Forzythia Maluch a Juniperus horizontalis) o výměře 

40 m2, který roste na pozemku p.p.č. 372/13 k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 
10 

       zapojený porost zlatice a mikrobiota (Forzythia Maluch a Microbiota decussata) o výměře 40 m2, 
       který roste na pozemku p.p.č. 372/13 k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 11 
       zapojený porost zlatice a mikrobiota (Forzythia Maluch a Microbiota decussata) o výměře 44 m2, 
       který roste na pozemku p.p.č. 372/13 k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 12 
       zapojený porost zlatice a jalovce (Forzythia Maluch a Juniperus horizontalis) o výměře 
      44 m2, který roste na pozemku p.p.č. 372/13 k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 
13 , zapojený porost zlatice a mikrobiota (Forzythia Maluch a Microbiota decussata) o výměře 67 m2, 
      který roste na pozemku p.p.č. 372/13 k.ú. Pardubice v situačním nákresu uveden pod číslem 18 
      Dřeviny rostou na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Pardubic, p.p.č. 372/12, 2672/24 
      a 372/13 k.ú. Pardubice, v ul. U Stadionu. Důvodem kácení je kolize dřevin se stavbou „Parkovací 
    dům u MFA Pardubice“. 
    Přesné umístění dřevin je vyznačeno v příloze č. 1 - situačním nákresu, který tvoří nedílnou součást 
    tohoto závazného stanoviska. 



Č.j. MmP  85235/2022 str. 22 

 
    Kácení uvedených dřevin se povoluje za následující podmínky: 
    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 „Parkovací dům u MFA Pardubice“ dle projektové 
   dokumentace – stupeň dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, název stavby „Parkovací dům u 
   MFA Pardubice“, zpracované v březnu 2022 sp. Projekt Haly s.r.o., Křižovnická 86/6, 110 00 Praha 1, 
    IČO: 068 75 416. 
2) Správní orgán stanovuje ke kompenzaci ekologické újmy sp. Rozvojový fond Pardubice dle § 9 
odst. 1 zákona povinnost provedení náhradní výsadby, spočívající ve výsadbě: 
- 3 ks dřezovců trojtrnných (Gleditsia triacanthos), vel. 16-18 
- 3 ks platanů javorolistých Pyramidalis (Platanus aceriofila Pyramidalis, vel. 16-18 
- 182 ks tisů červených, 28 ks muchovníků, 100 ks dřišťálů, 266 ks skalníku, 49 ks zlatice, 80 ks 
tavolníků nízkých, 65 ks tavolníků popelavých, 28 ks tavolníků Vanhoutteových, 132 ks pámelníků. 
Stromy budou vysazeny mezi parkovacím domem a malou halou, na pozemku ve vlastnictví 
Statutárního města Pardubic, p.p.č. 372/8 k.ú. Pardubice, keři budou osázeny záhony umístěné 
v objektu parkovacího domu na pozemku p.p.č. 372/13 k.ú. Pardubice. 
Výsadba bude realizována zcela v souladu s podmínkami, uvedenými v projektové dokumentaci 
stavby Parkovací dům u MFA Pardubice, v Technické zprávě k SO802 – sadové úpravy, jejíž součástí 
jsou i tři situační výkresy s umístěním náhradní výsadby. Technická zpráva k SO802 vč. tří situačních 
výkresů tvoří přílohu č. 2 tohoto závazného stanoviska a je jeho nedílnou součástí. 
3) V souladu s ust. § 9, odst. 1 zákona stanovuje správní orgán sp. Rozvojový fond Pardubice 
povinnost zajištění následné péče o dřeviny, uvedené v bodu 2), a to v délce pěti let od jejich 
vysazení. Způsob následné péče je stanoven v projektové dokumentaci, v Technické zprávě k SO802 
sadové úpravy, která tvoří přílohu č. 2 tohoto závazného stanoviska a je jeho nedílnou součástí. 
31. Budou dodrženy podmínky Úřadu městského obvodu Pardubice I ze dne 27.5.2022 pod č.j. 

ÚMOI/2481/2022/ODŽ/15/Peš-2  
1) Před zahájením stavby stavebník zajistí prostřednictvím oprávněné osoby zpracování pasportu 
komunikací staveništní dopravy (pouze místní komunikace), pasport bude předložen vlastníku 
i správci místní komunikace před zahájením stavby. 
2) 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. 
3) Veškerá zařízení staveniště, skládky materiálu, odpady ze stavební činnosti, stavební mechanizmy, 
apod. budou přednostně umístěny a odstaveny na pozemcích investora. 
4) 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 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.). 
5) Zařízení staveniště nebude umístěno v dopravním prostoru vozovek. 
6) 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. 
7) Po celou dobu realizace stavby bude zajištěn bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem 
8) V případě nutnosti zajištění přemístění vyhrazených parkovacích míst z důvodu realizace stavby, 
zajistí toto dodavatel stavby na své náklady. 
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9) Na přístupových trasách nebudou z důvodu vedení staveništní dopravy dlouhodobě realizována 
žádná omezení obecného užívání místních komunikací, vč. dopravy v klidu. 
10) Uložení sítí do komunikací bude provedeno protlakem. 
11) Stavební práce – výkopy, jejich zásypy a provedení konečné úpravy místních komunikací bude 
provedeno v souladu s „ Technickým řešením provádění výkopů a zásypů stavebních rýh na území 
Statutárního města Pardubic“ (https://www.pardubice.eu/urad/mestske-obvody/mestsky-obvodpardubice- 
i-stred-1/technicke-rešeni-prekopu/ ). 
12) Stávající dřeviny, které zůstanou zachovány a 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. 
Upozorňujeme, že: 
a) o případné umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu 
v silničním pozemku, na něm nebo na mostních objektech, požádá investor v souladu s § 25 odst. 
1, 2, 6 písm. d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 
na Úřadu městského obvodu Pardubice I, odboru dopravy a životního prostředí, 
b) o případné umístění inženýrských sítí na všech pozemcích (tedy i silničních) v majetku 
Statutárního města Pardubic požádá investor o zřízení věcného břemene na Magistrátu města 
Pardubic, odboru majetku a investic, oddělení pozemků a převodu nemovitostí, 
32. Budou dodrženy podmínky GasNet Služby s.r.o. ze dne 20.7.2022 pod zn. 5002651220, které jsou 

součástí žádosti. 
• STL a NTL plynovody a přípojky 
• Elektropřípojka pro regulační stanici plynu 
• Neprovozované plynovody a přípojky 
• Přeložka PZ bude realizována v souladu se smlouvou o zajištění přeložky plynárenského zařízení 

a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000244640, uzavřenou mezi provozovatelem distribuční 
soustavy a investorem.  

• Požadujeme provést kontrolu dodržení ČSN 736005 a podmínek tohoto stanoviska pracovníkem 
GasNet Služby s.r.o. 

33. Budou dodrženy podmínky GasNet Služby s.r.o. ze dne 12.7.2022 pod zn. 5002650806, které jsou 
součástí žádosti. 
• Přeložka el.přípojky pro regulační stanici na p.p.č. 4138/1, 4138/2 v k.ú. Pardubice – STL, RS, 

Pardubice Letní stadion. 
• Stávající PZ, na které se napojuje budované PZ 
• NN přípojka pro objekt STL RS Pardubice Letní stadion 
• Nově budované PZ – NN přípojka 
•  Stavba  PZ bude realizována a dokončena v souladu se smlouvou o zajištění přeložky 

plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní spojených č. 4000244640, uzavřenou mezi 
Provozovatelem distribuční soustavy a investorem. 

34. Při realizaci stavby budou věcně a časově koordinovány stavební činnosti i jiných investorů mající 
vliv na uvedenou stavbu. 

35. Staveniště bude zařízeno, uspořádáno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanovení § 24e vyhlášky č. 
501/2009 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. 

36. Stavebník se bude při realizaci jednotlivých staveb řídit ustanovením § 176 stavebního zákona ve 
smyslu ustanovení § 22 odstavce 2 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. 

37. Odkrytá stávající podzemní vedení budou řádně zabezpečena před poškozením. Stavebník je při 
přípravě a realizaci stavby zodpovědný za neporušení stávajících vedení a existujícího provozu těchto 
zařízení. 

38. Poškození stávajících podzemních sítí bude neprodleně ohlášeno správci příslušné sítě. 

39. Navržené řešení odpovídá všem platným požadavkům vztahujícím se k tomuto typu výstavby. 
Veškeré zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6005 - Prostorová úprava vedení 
technického vybavení, ČSN 73 3050 - Zemní práce a vyjádřením správců jednotlivých sítí dopravní a 
technické infrastruktury. 

40. Při provádění zemních prací budou dodržena veškerá vyjádření a požadavky jednotlivých majitelů 
pozemků, správců jednotlivých sítí dopravní a technické infrastruktury. 
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41. Investor ponese veškeré náklady na opravy případně poškozených stávajících komunikací 

v souvislosti se stavbou. Za škodu vzniklou na sousedních stavbách nebo pozemcích (pokud není 
vyvolána jejich závadným stavem) zodpovídá stavebník, který neprodleně odstraní vzniklé škody 
vlastním nákladem. 

42. Investor zajistí na stavbě takové podmínky, které umožní bezpečný a plynulý dopravní provoz na 
všech dotčených dopravních plochách, provede oznámení zahájení a ukončení stavby, upozornění na 
omezení dopravy, upozornění pro chodce na zvýšenou pozornost při chůzi a nutnost používání 
přechodů a tras vyznačených dodavatelem. 

43. Po celou dobu stavby budou stávající komunikace udržovány ve sjízdném stavu a to i pro osobní 
automobily a bude zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. V okolí stavby bude udržován 
pořádek a čistota, včetně výjezdu staveništní dopravy na veřejnou komunikaci. 

44. Zhotovitel stavby zajistí dopravní obslužnost stávajících budov pro příjezd záchranného 
integrovaného systému, svozu TKO atd. Stavbou nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu. Stavbou nebude dotčeno dopravní značení a ostatní silniční příslušenství. 

45. Dotčené komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a 
znečišťovány. Případné znečištění musí být neprodleně odstraněno. Materiál ani zemina z výkopu 
nesmí být krátkodobě skladována na silnici ani v jejím dopravním prostoru. 

46. Dojde-li k poškození veřejných prostranství mechanizací nebo dopravou materiálu v okolí stavby, 
budou tato opravena (obrubníky, chodníky, komunikace atp.). 

47. V dokumentaci pro stavební povolení je třeba zejména: 
- 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, ke znečištění ovzduší, zamezení přístupu k přilehlým 
stavbám nebo pozemkům 

- řešit způsob nakládání všech odpadů, které vzniknou při stavbě a jejím provozu 
- řešit úpravu stavbou narušených pozemků, dotčené chodníky a vozovky uvést do původního 

stavu, rovněž stavbou dotčená vodohospodářská díla a zařízení budou uvedena do 
provozuschopného stavu a předána jejich provozovatelům a správcům 

- v situaci stavby zřetelně vyznačit veškeré stávající a nově navržené sítě, jejich vzájemné odstupy 
a způsob křížení; jejich prostorové uspořádání řešit v souladu s ČSN 736005, budou dodržena 
ochranná pásma všech sítí 

- provádění prací navrhnout tak, aby nedošlo jednak k zásahu do sousedních pozemků a k ohrožení 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

48. Dokumentace pro stavební povolení bude zpracována oprávněnou osobou v souladu s požadavky 
stavebního zákona, vyhlášky o technických požadavcích na stavby, vyhlášky o obecných a 
technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a 
orientace, zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky, kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, a v souladu s podmínkami uvedenými v textu výroku 
tohoto rozhodnutí. 

49. Stavba přípojek v souladu s § 103 odst.1 písm.e) bodu 8 stavebního zákona nevyžaduje stavební 
povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. K její realizaci postačí pravomocné územní rozhodnutí. 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Rozvojový fond Pardubice a.s., Třída Míru 90, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

 

Odůvodnění: 

Dne 20.4.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. 

Žádost obsahovala projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, závazná stanoviska 
dotčených orgánů, stanoviska, vyjádření správců a vlastníků technické infrastruktury, snímek katastrální 
mapy, výpisy z katastru nemovitostí. 

Při posouzení žádosti o vydání územního rozhodnutí a doložených příloh se stavební úřad nejprve 
zabýval otázkou, zda je Magistrát města Pardubic příslušným stavebním úřadem pro vydání tohoto 
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rozhodnutí. Při tomto posouzení zjistil, že obecní úřad obce s rozšířenou působností Magistrát města 
Pardubic podle ustanovení § 13 odst. 1 písm. c) stavebního zákona je příslušný obecný stavební úřad. 

Okruh účastníků územního řízení byl vymezen v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona, tzn., že 
účastníci územního řízení byli vymezeni do dvou skupin. Kromě žadatele a obce, na jejímž území má být 
požadovaný záměr uskutečněn, byli vymezeni ještě ti, kteří mají jiná věcná práva k pozemkům, na 
kterých má být požadovaný záměr uskutečněn (věcné břemeno chůze a jízdy, předkupní právo, věcné 
břemeno užívání) a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná věcná práva k sousedním stavbám nebo 
sousedním pozemkům a stavbám na nich mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena, vč. vlastníků 
a správců veřejné infrastruktury, a osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis. 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, možného hluku, prachu, intenzity dopravy a odstupů od hranic sousedních 
pozemků. 

Dne 30.6.2022 pod č.j. MmP 721242022 bylo oznámeno zahájení územního řízení výše uvedené stavby:    

Stavební úřad účastníkům řízení současně oznámil, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí 
v kanceláři  stavebního úřadu Magistrátu města Pardubic, Štrossova 44, Pardubice a vyjádřit se k nim dle 
§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5 dnů od 
uplynutí stanovené lhůty k podání námitek. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí 
stavební úřad rozhodne ve věci. 
 

Stavebníkem byla podána žádost v souladu s ust.§ 86  ve spojení s § 79, 85 a 94a zákona č.183/2006Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu a §3a a §13b vyhl.č.503/2006Sb o podrobnější úpravě územního 
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně doložených příslušných dokladů pro vydání 
společného rozhodnutí. Společně s žádostí byla předložena projektová dokumentace stavby, kterou 
zpracoval Ing. Antonín Němec. Žádost byla doložena souhlasy a závaznými stanovisky veškerých 
příslušných dotčených orgánů. Např. Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubice, odboru životního 
prostředí, Hasičským záchranným sborem Pardubického kraje, Krajskou hygienickou stanicí 
Pardubického kraje, Krajským úřadem Pardubického kraje. Výše uvedený předkládaný záměr je 
v souladu s územním plánem města Pardubice. K předloženému záměru bylo vydáno závazné stanovisko 
ze dne 10.1.2022 vedené pod sp.zn. OHA/119107/2022/Rh.  
 

Při posouzení žádosti dospěl Magistrát města Pardubic, stavební úřad, k závěru, že: 
- umístění stavby odpovídá urbanistickému a architektonickému charakteru prostředí, 
- umístěním stavby se nezmění poměry v území, 
- záměrem nebudou ohroženy sousední pozemky a stavby. 

Stavební úřad dospěl k názoru, že záměr žadatele je v souladu se všemi požadavky uvedenými v 
ustanovení § 90 stavebního zákona a že umístěním a realizací záměru nemohou být ohroženy zájmy 
chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy, že žádosti lze vyhovět.  
 

Dále stavební úřad poučil účastníky řízení, že k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých 
bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, nebude přihlédnuto a že aby ve svých 
námitkách uvedli skutečnosti, které zakládají jejich postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, že nebude přihlédnuto. 
 
Projektová dokumentace předkládaná k územnímu rozhodnutí musí mít náležitosti dle přílohy č.4 
vyhlášky č. 503/2006 Sb. a musí být vypracována autorizovaným projektantem, který odpovídá za její 
správnost, celistvost a  úplnost  dle § 159 odst. 1 stavebního zákona.  
Projektová dokumentace dle § 159 SZ musí respektovat požadavky z hlediska ochrany veřejných zájmů a 
jejich koordinaci. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované územně 
plánovací dokumentace, studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zejména za respektování 
požadavků z  hlediska  ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci. Projektant je povinen dbát 
právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány územního plánování a dotčenými orgány. 

Stavební úřad v územním řízení dle ustanovení § 90 stavebního zákona posuzuje, zda je záměr žadatele 
v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména 
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s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, 
s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
využívání území, s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, 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.  
 

Stavební úřad v územním řízení posoudil žádost především z hledisek péče o životní prostředí a potřeb 
požadovaného opatření v území a jeho důsledků, přezkoumal žádost a její soulad s cíli a úkoly územního 
plánování, zejména s územně plánovací dokumentací, s podklady územního rozhodnutí a předchozími 
rozhodnutími o území, posoudil, zda vyhovuje obecně technickým požadavkům na využívání území, 
popřípadě předpisům, které stanoví podmínky hygienické, protipožární a technických zařízení, dopravní, 
ochrany přírody, péče o kulturní památky, ochrany zemědělského půdního fondu, lesního půdního fondu 
apod. 

Umístění stavby a její přezkoumání z hlediska svých zájmů chráněných dle zvláštních předpisů bylo 
provedeno dotčenými orgány. Jejich kladná stanoviska byla k žádosti doložena a žádná z nich nejsou ve 
vzájemném rozporu. Je tedy zajištěn soulad těchto stanovisek, ale i žádost o vydání územního rozhodnutí 
tato stanoviska respektuje. 
 

Soulad s vydanou územně plánovací dokumentací: 

Jedním z předpokladů umístění navržené stavby je i posouzení z hlediska souladu s územně plánovací 
dokumentací, popř. s územně plánovacími podklady. 

Dle ustanovení § 43 odst. 5 stavebního zákona je územní plán závazný pro pořízení a vydání regulačního 
plánu zastupitelstvem obce, pro rozhodování v území, zejména pak pro vydávání územního rozhodnutí. 

Záměr je v souladu s platným Územním plánem města Pardubice. 

Projednávaný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.  

Soulad s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu 
architektonických a urbanistických hodnot v území: 

Cíle a úkoly územního plánování, stanovené v zákoně, vytvářejí v územním plánování svébytný a 
nezaměnitelný nástroj regulace rozvoje území, který se výrazně odlišuje od jiných forem plánování 
činností v prostoru.  

Jedním z cílů územního plánování je vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající ve 
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost 
společenství obyvatel území. Úkolem územního plánování je v souladu s ust. § 19 stavebního zákona 
zejména stanovovat koncepci rozvoje území včetně urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a 
podmínky území, stanovovat urbanistické, architektonické a estetické požadavky na využívání a 
prostorové uspořádání a řešení staveb, stanovovat podmínky pro provedení změn v území, zejména pak 
pro umístění a uspořádání staveb s ohledem na stávající charakter a hodnoty území. Územní plánování 
zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území soustavným a komplexním řešením účelného využití a 
prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území. Udržitelným rozvojem území se rozumí vyvážený vztah územních podmínek tří 
specifických oblastí - příznivé životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel. 

Odpovědnost za vytváření předpokladů trvalého souladu všech hodnot v území spolu s výrazným 
akcentem na problematiku životního prostředí je konformní s principy trvale udržitelného rozvoje a 
podtrhuje význam územního plánování v podmínkách tržní ekonomiky. Hodnota území, ať již přírodní, 
civilizační, kulturní, urbanistická nebo architektonická, není trvalý, neměnný, obecně platný a objektivní 
jev, který je nezávislý na názorech a úsudku lidí. To dokládá např. v průběhu let výrazně se měnící názor 
na hodnotu urbanistických souborů a staveb, realizovaných v tzv. pseudoslozích, stejně tak i neustále se 
vyvíjející názor na památkovou péči i ochranu přírody. Názory na hodnoty území se vyvíjejí v čase, 
zpravidla od jejich zjištění a prokázání v odborných kruzích, postupné přejímání těchto názorů širokou 
veřejností až po případné promítnutí požadavků jejich ochrany do právních předpisů, stanovujících tyto 
hodnoty nebo to, jakým způsobem a kdo je určuje. Jedná se např. o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně 
přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 
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pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů a d. Na základě speciálních právních předpisů určují a stanovují vymezené hodnoty v rámci 
svých pravomocí příslušné orgány veřejné správy - dotčené orgány. Zjišťování a ověřování hodnot území 
probíhá v rámci průzkumů a rozborů. Pro dosažení shody o zjištěných hodnotách, která je vyjadřovaná ve 
schváleném zadání územně plánovací dokumentace, pak může být jejich ochrana závazně uložena jejím 
schválením. 

Všechna tato hodnocení souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování jsou předmětem posuzování 
spadající svou věcnou příslušností do gesce úřadu územního plánování a jsou hodnoceny již při 
pořizování územního plánu a jeho změn. Zjištění souladu záměru s cíli a úkoly územního plánování úzce 
souvisí s požadavky stavebního práva, jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na 
výstavbu, s požadavky na veřejnou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů, se 
stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, případně s výsledkem řešení rozporů a 
s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení. 

Stavební úřad dospěl k závěru, že umístěním navrhované stavby nedojde k narušení stávající struktury 
zástavby, ke zhoršení kvality prostředí a ke snížení civilizačních hodnot v území. Umístěním stavby bude 
dosaženo obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území.  
 

Projednávaný záměr je v souladu s cíli a úkoly územního plánování, s charakterem území i s požadavky 

na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území. 

Soulad s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými 
požadavky na využívání území: 

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 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. 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. 

Podle ustanovení § 20 odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se stavební pozemek se 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 
pozemky tento požadavek splňují.  
 

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 
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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.  
 

Porovnáním navrhovaného umístění stavby s uvedenými ustanoveními § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, dospěl stavební úřad k závěru, 
že stavba svým umístěním splňuje uvedené požadavky. Umístění je navrženo v dostatečné vzdálenosti od 
sousedních pozemků, připojení lokality na stávající dopravní infrastrukturu bylo odsouhlaseno 
příslušným silničním správním úřadem. K nezbytnému posouzení souladu záměru s požadavky 
stavebního zákona a souvisejících předpisů byla žádost doložena jednotlivými posudky a stanovisky. 

Podle ustanovení § 24 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. se rozvodná energetická vedení a vedení 
elektronických komunikací se v zastavěném území obcí umisťují pod zem. Navržený záměr tento 
požadavek splňuje. 

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 navržený záměr splňuje normativní 
požadavky požární bezpečnosti staveb nutné pro umístění stavby v této lokalitě. K předloženému záměru 
bylo vydáno kladné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. 
 

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.  

Ochranná pásma zvláště chráněných území přírody dle ustanovení § 37 zákona č. 114/1992 Sb., o 
ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nejsou umístěním záměru dotčena, záměr se 
nenachází v ochranném pásmu lesních porostů. 
 

Žádost byla doložena těmito závaznými stanovisky, stanovisky, rozhodnutími, souhrnnými 
vyjádřeními, vyjádřeními a souhlasy: 

České radiokomunikace a.s vyjádření ze dne 20.10.2021 pod zn. UPTS/OS/288015/2021 

CETIN a.s. vyjádření ze dne 2.11.2021 podč.j. 841746/21 

ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 18.10.2021 pod zn. 0101621041 

ČEZ ICT Services a.s. vyjádření ze dne 18.10.2021 pod zn. 0700456419 

Telco Pro Services a.s. vyjádření ze dne 19.10.2021 

ČEZ Distribuce a.s. vyjádření ze dne 15.11.2021 pod zn. 001120361804 
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 ČEZ Distribuce a.s. smlouva č. Z_S14_12_8120083142 

EDERA Group a.s. vyjádření ze dne 31.10.2021  

Fastport a.s. vyjádření ze dne 26.11.2021 pod symbolem 2021152 

T-Mobile Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 18.10.2021 pod č.j. E52375/21 

Vodafone Czech Republic a.s. vyjádření ze dne 18.10.2021 pod zn. MW9910184883350153 

EOP vyjádření ze dne 10.12.2021 podč.083-21 

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje stanovisko ze dne 12.1.2022 pod č.j. KRPE-2217-2/ČJ-
2022-170606 

Koordinované závazné stanovisko Magistrátu města Pardubice, stavební úřad ze dne 16.12.2021 pod č.j. 
MmP 133161/2021 

Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubice, odboru hlavního architekta ze dne 10.1.2022 pod sp.zn. 
OHA/119107/2021/Rh 

Stanovisko Služby města Pardubice a.s. ze dne 19.1.2022 podzn. 21450/IO 

Stanovisko společnosti Vodovody a Kanalizace a.s. ze dne 20.12.2021 pod zn. Ja/2021/v,k/778 

Vyjádření Dopravní podnik města Pardubice a.s. ze dne 1.2.2022 pod zn. Lp/22/102e 

Stanovisko Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany ze dne 4.2.2022 pod sp.zn. 
123873/2022-7460-OÚZ-BR pod SpMO 9134/2022-7460-2 

Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje ze dne 15.2.2022 pod č.j. KHSPA 
21324/2021/HOK-Pce 

Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje ze dne 8.4.2022 pod č.j. HSPA-
647-2/2022 
Závazné stanovisko Magistrátu města Pardubice, odboru správních agend, úsek památkové péče ze dne 
23.12.2021 pod č.j. MmP 127887/2021 
ČEZ Distribuce a.s. ze dne 26.1.2022 pod zn. 4121907585 
Stanovisko GasNet Služby s.r.o. ze dne 20.7.2022 pod zn. 5002651220. 
Stanovisko GasNet Služby s.r.o. ze dne 12.7.2022 pod zn. 5002650806.  
Souhlas vlastníka pozemků, MO1 ze dne 22.6.2022 pod č.j. MmP 75224/2022 
Závazné stanovisko Úřadu městského obvodu Pardubice I ze dne 6.6.2022 pod č.j. 
ÚMOI/3081/2022/ODŽ/25/Peš-5 
Vyjádření Městský obvod Pardubice I ze dne 30.5.2022 pod č.j. ÚMOI/2448/2022/SEKR/Mt 
Stanovisko NIPI-bezbariérové prostředí ze dne 24.5.2022 pod zn. 125220016 
 

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. 

Základní zásady činnosti správních orgánů stanoví ve svých ustanoveních hlava II. části I. správního řádu, 
konkrétně ustanovení § 2 - § 8. Povinnost postupovat v souladu se zákony a ostatními právními předpisy 
ukládá stavebnímu úřadu zásada legality zakotvená v ustanovení § 2 odst. 1 správního řádu, z níž dále 
vychází zásada materiální pravdy zakotvená v ustanovení § 3 téže právní normy, která stanoví povinnost 
správního orgánu zvolit takový postup, při kterém bude zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné 
pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými 
v ustanovení § 2 správního řádu. 

V průběhu územního řízení proto postupoval stavební úřad v souladu se zákonem a ostatními právními 
předpisy, které jsou součástí právního řádu; uplatňoval svoji pravomoc pouze k těm účelům, k nimž mu 
byla zákonem nebo na základě zákona svěřena. Správní orgán šetří práva nabytá v dobré víře, jakož i 
oprávněné zájmy osob, jejichž se činnost správního orgánu v jednotlivém případě dotýká a může 
zasahovat do těchto práv jen za podmínek stanovených zákonem v nezbytném rozsahu. Správní orgán 
dbal, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu, 
jakožto i na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné 
rozdíly. 



Č.j. MmP  85235/2022 str. 30 

 
Rozsah a způsob zjišťování podkladů pro rozhodnutí stavební úřad určoval v souladu s ustanovením § 50 
správního řádu a s ustanovením § 86 stavebního zákona. Rozhodnutí stavebního úřadu vychází ze 
spolehlivě zjištěného stavu věci.  

Stavební úřad se také řídil Listinou základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České 
republiky, zejména ustanovením čl. 4, odst. 1 (povinnosti mohou být ukládány toliko na základě zákona a 
v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod) a čl. 11 odst. 3 (vlastnictví zavazuje, nesmí 
být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho 
výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem). 

Stavební úřad objektivně zvážil veškeré podklady a důkazy a rozhodl, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených a stanovil podmínky pro 
umístění stavby a zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. 

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

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

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

České Radiokomunikace a.s., CETIN a.s., ČEZ Distribuce, a. s., Telco Pro Services, a. s., EDERA Group 
a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., EOP Distribuce, a.s., Služby města Pardubic a.s., investiční oddělení, 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Dopravní podnik města Pardubic a.s., Městský obvod Pardubice 
I., Pavel Straka, DiS. Hana Straková, GasNet Služby, s.r.o. 

  

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 § 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 podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
Otisk úředního razítka 
 
 

Marcela Sekyrková 
referent stavebního úřadu 
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se 
nevyměřuje. 

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 

 

Obdrží: 

účastníci řízení dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (dodejky): 

Rozvojový fond Pardubice a.s., IDDS: swie6wu 
 sídlo: třída Míru č.p. 90, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Projekt Haly s.r.o., IDDS: izr3qdv 
 sídlo: Křižovnická č.p. 86/6, 110 00  Praha 1-Staré Město 
 
 

účastníci řízení dle § 85 odst.1 písm. b) stavebního zákona (dodejky): 

Městský obvod Pardubice I, IDDS: 5hpbxbt 
 sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
 

 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejky): 

GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 

České Radiokomunikace a.s., IDDS: g74ug4f 
 sídlo: Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6-Břevnov, 169 00  Praha 69 
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 
Telco Pro Services, a. s., IDDS: id6pgkc 
 sídlo: Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle 
EDERA Group a.s., IDDS: bz2r37g 
 sídlo: Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00  Praha 414 
EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjsp6d 
 sídlo: Opatovice nad Labem č.p. 478, 533 45  Opatovice nad Labem 
Služby města Pardubic a.s., investiční oddělení, IDDS: yc9gb95 
 sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
 sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., IDDS: wk3drnu 
 sídlo: Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
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Městský obvod Pardubice I., IDDS: 5hpbxbt 
 sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Pavel Straka, Gebauerova č.p. 10, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
DiS. Hana Straková, Gebauerova č.p. 10, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 
 
 
 

 

 

účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům: 

st. p. 243/1, 3668, 3688, 5623/2, 10093, 244/2, 244/1 v katastrálním území Pardubice 

 Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Pardubice, Zelené Předměstí č.p. 168, č.p. 2053, č.p. 1548, č.p. 2729, č.p. 1548 a č.p. 1548 
(v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb na 
nich evidovaných v katastru nemovitostí) 
 
  
dotčené orgány 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, IDDS: ndihp32 
 sídlo: Rožkova č.p. 2757, 530 02  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic - OŽP, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 
Magistrát města Pardubic, odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 
Magistrát města Pardubic, odbor dopravy, náměstí Republiky č.p. 12, Zelené Předměstí, 530 21  
Pardubice 
Ministerstvo obrany, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Odbor územní správy majetku 
Pardubice, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, 530 03  Pardubice 3 
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69 
 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 
21  Pardubice 
Městský obvod Pardubice I., IDDS: 5hpbxbt 
 sídlo: U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6 
 sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01  Jihlava 1 
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