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R O Z H O D N U T Í 
 

 

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic, 
oddělení stavebního řádu (dále jen „odvolací orgán“), jako správní orgán věcně a místně 
příslušný podle ust. § 89 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění (dále jen „správní řád“), ve spojení s ust. § 178 správního řádu a ust. § 67 
odst. 1 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, rozhodl 
podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu v řízení o odvolání Mgr. Martina Růžičky, 
nar. 16.08.1975, bytem Pardubice, Nerudova 1228, ze dne 20.06.2022, doručeném 
Magistrátu města Pardubic téhož dne, do rozhodnutí Magistrátu města Pardubic, stavebního 
úřadu, ze dne 18.05.2022, č.j. MmP 52770/2022, sp. zn. SÚ 124905/2020/Pa,  t a k t o: 
 
Odvolání Mgr. Martina Růžičky, nar. 16.08.1975, bytem Pardubice, Nerudova 1228, ze dne 
20.06.2022, doručené Magistrátu města Pardubic téhož dne, do rozhodnutí Magistrátu města 
Pardubic, stavebního úřadu, ze dne 18.05.2022, č.j. MmP 52770/2022, sp. zn. SÚ 
124905/2020/Pa, kterým bylo 
- výrokem I. vydáno rozhodnutí o umístění stavby o názvu „Úpravy terénu po demolici 

objektů bývalého areálu lihovaru Hobé (fáze 2)“, na pozemcích označených jako pozemek 
st. parc. č. 7194/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. parc. č. 10249 (zastavěná plocha a 
nádvoří), parc. č. 1749/1 (ostatní plocha), parc. č. 1749/6 (ostatní plocha), parc. č. 1749/8 
(ostatní plocha), parc. č. 1751/1 (ostatní plocha), parc. č. 1753/1 (ostatní plocha), parc. č. 
1753/2 (ostatní plocha), parc. č. 1753/3 (ostatní plocha), parc. č. 1753/4 (ostatní plocha), 
parc. č. 1753/5 (ostatní plocha), parc. č. 1753/6 (ostatní plocha), parc. č. 1753/7 (ostatní 
plocha), parc. č. 1753/8 (ostatní plocha), parc. č. 1753/9 (ostatní plocha), parc. č. 1753/13 
(ostatní plocha), parc. č. 1755/4 (ostatní plocha), parc. č. 1755/8 (ostatní plocha), parc. č. 
1755/9 (trvalý travní porost), parc. č. 2075/8 (ostatní plocha), parc. č. 2075/10 (ostatní 
plocha), parc. č. 2075/16 (ostatní plocha), parc. č. 2075/19 (ostatní plocha), parc. č. 
2629/9 (ostatní plocha), parc. č. 2629/12 (ostatní plocha), parc. č. 2629/13 (ostatní 
plocha), parc. č. 2629/14 (ostatní plocha), parc. č. 2629/17 (ostatní plocha), parc. č, 5339 
(ostatní plocha), parc. č,. 5340 (ostatní plocha), parc. č. 5345 (ostatní plocha), parc. č. 
5346 (ostatní plocha), parc. č., 5347 (ostatní plocha), parc. č. 5348 (ostatní plocha) v 
katastrálním území Pardubice, 

- výrokem II. vydáno rozhodnutí o umístění stavby o názvu „novostavba multifunkčního 
objektu "Galerie Pardubice", na pozemcích označených jako pozemek st. parc. č. 7194/1 
(zastavěná plocha a nádvoří), st. parc. č. 10249 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 
1743/11 (ostatní plocha), parc. č. 1744/1 (ostatní plocha), parc. č. 1749/1 (ostatní plocha), 
parc. č. 1749/2 (ostatní plocha), parc. č. 1749/6 (ostatní plocha), parc. č. 1749/8 (ostatní 
plocha), parc. č. 1751/1 (ostatní plocha), parc. č. 1753/1 (ostatní plocha), parc. č. 1753/2 
(ostatní plocha), parc. č. 1753/3 (ostatní plocha), parc. č. 1753/4 (ostatní plocha), parc. č. 
1753/5 (ostatní plocha), parc. č. 1753/6 (ostatní plocha), parc. č. 1753/7 (ostatní plocha), 
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parc. č. 1753/8 (ostatní plocha), parc. č. 1753/9 (ostatní plocha), parc. č. 1753/13 (ostatní 
plocha), parc. č. 1753/14 (ostatní plocha), parc. č. 1753/15 (ostatní plocha), parc. č. 
1755/4 (ostatní plocha), parc. č. 1755/8 (ostatní plocha), parc. č. 1755/9 (trvalý travní 
porost), parc. č. 1775/1 (ostatní plocha), parc. č. 1775/2 (ostatní plocha), parc. č. 1775/3 
(ostatní plocha), parc. č. 2075/8 (ostatní plocha), parc. č. 2075/9 (ostatní plocha), parc. č. 
2075/10 (ostatní plocha), parc. č. 2075/15 (ostatní plocha), parc. č. 2075/16 (ostatní 
plocha), parc. č. 2075/17 (ostatní plocha), parc. č. 2075/18 (ostatní plocha), parc. č. 
2075/19 (ostatní plocha), parc. č. 2605/8 (ostatní plocha), parc. č. 2605/38 (ostatní 
plocha), parc. č. 2605/40 (ostatní plocha), parc. č. 2605/46 (ostatní plocha), parc. č. 
2605/73 (ostatní plocha), parc. č. 2605/80 (ostatní plocha), parc. č. 2605/176 (ostatní 
plocha), parc. č. 2605/177 (ostatní plocha), parc. č. 2605/178 (ostatní plocha), parc. č. 
2605/179 (ostatní plocha), parc. č. 2605/180 (ostatní plocha), parc. č. 2605/181 (ostatní 
plocha), parc. č. 2605/189 (ostatní plocha), parc.č. 2605/190 (ostatní plocha), parc. č. 
2605/191 (ostatní plocha), parc. č. 2605/192 (ostatní plocha), parc. č. 2605/193 (ostatní 
plocha), parc. č. 2629/9 (ostatní plocha), parc. č. 2629/12 (ostatní plocha), parc. č. 
2629/13 (ostatní plocha), parc. č. 2629/14 (ostatní plocha), parc. č. 2629/17 (ostatní 
plocha), parc. č. 2629/38 (ostatní plocha), parc. č. 2630/4 (ostatní plocha), parc. č. 2630/5 
(ostatní plocha), parc. č. 2630/6 (ostatní plocha), parc. č. 3000/1 (ostatní plocha), parc. č. 
3000/14 (ostatní plocha), parc. č. 3000/59 (ostatní plocha), parc. č. 3000/60 (ostatní 
plocha), parc. č. 3000/62 (ostatní plocha), parc. č. 3000/63 (ostatní plocha), parc. č. 5338 
(ostatní plocha), parc. č. 5339 (ostatní plocha), parc. č. 5340 (ostatní plocha), parc. č. 
5341 (ostatní plocha),  parc. č. 5342 (ostatní plocha), parc. č. 5343 (ostatní plocha), parc. 
č. 5344 (ostatní plocha), parc. č. 5345 (ostatní plocha), parc. č. 5346 (ostatní plocha), 
parc. č. 5347 (ostatní plocha), parc. č. 5348 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Pardubice, 

- výrokem III. vydáno rozhodnutí o změně využití území pro účel „Úpravy terénu po 
demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé (fáze 2)“, na pozemcích označených jako 
pozemek st. parc. č. 7194/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. parc. č. 10249 (zastavěná 
plocha a nádvoří), parc. č. 1749/1 (ostatní plocha), parc. č. 1749/2 (ostatní plocha), parc. 
č. 1749/6 (ostatní plocha), parc. č. 1749/8 (ostatní plocha), parc. č. 1751/1 (ostatní 
plocha), parc. č. 1753/2 (ostatní plocha), parc. č. 1753/5 (ostatní plocha), parc. č. 1753/6 
(ostatní plocha), parc. č. 1755/4 (ostatní plocha), parc. č. 1755/8 (ostatní plocha), parc. č. 
1755/9 (trvalý travní porost), parc. č. 1775/1 (ostatní plocha), parc. č. 2075/8 (ostatní 
plocha), parc. č. 2075/10 (ostatní plocha), parc. č. 2075/15 (ostatní plocha), parc. č. 
2075/16 (ostatní plocha), parc. č. 2075/17 (ostatní plocha), parc. č. 2075/18 (ostatní 
plocha), parc. č. 2075/19 (ostatní plocha), parc. č. 2605/8 (ostatní plocha), parc. č. 
2605/38 (ostatní plocha), parc. č. 2605/180 (ostatní plocha), parc. č. 2605/181 (ostatní 
plocha), parc. č. 2605/192 (ostatní plocha), parc. č. 2629/9 (ostatní plocha), parc. č. 
2629/12 (ostatní plocha), parc. č. 2629/13 (ostatní plocha), parc. č. 2629/14 (ostatní 
plocha), parc. č. 2629/17 (ostatní plocha), parc. č. 2629/38 (ostatní plocha), parc. č. 5338 
(ostatní plocha), parc. č. 5339 (ostatní plocha), parc. č. 5340 (ostatní plocha), parc. č. 
5341 (ostatní plocha), parc. č. 5342 (ostatní plocha), parc. č. 5343 (ostatní plocha), parc. 
č. 5344 (ostatní plocha), parc. č. 5345 (ostatní plocha), parc. č. 5346 (ostatní plocha), 
parc. č. 5347 (ostatní plocha), parc. č. 5348 (ostatní plocha) v katastrálním území 
Pardubice, 

s e   j a k o   n e p ř í p u s t n é   z a m í t á . 

 
 

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu: 
Mgr. Martin Růžička, nar. 16.08.1975, Nerudova 1228, 530 02 Pardubice 
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Odůvodnění: 
 

Krajský úřad Pardubického kraje obdržel dne 22.07.2022 písemnost Magistrátu města 
Pardubic, stavebního úřadu (dále jen „stavební úřad“), ze dne 21.07.2022, č.j. MmP 
87004/2022, ve věci předložení odvolání ve smyslu ust. 88 odst. 1 správního řádu 
odvolacímu orgánu k provedení odvolacího řízení, a to odvolání Mgr. Martina Růžičky, 
nar. 16.08.1975, bytem Pardubice, Nerudova 1228 (dále jen „odvolatel“), ze dne 20.06.2022, 
doručeného Magistrátu města Pardubic téhož dne, do rozhodnutí stavebního úřadu, ze dne 
18.05.2022, č.j. MmP 52770/2022, sp. zn. SÚ 124905/2020/Pa, kterým bylo rozhodnuto, jak 
je popsáno výše ve výroku tohoto rozhodnutí.  

Uplatněnému odvolání předcházely následující skutečnosti: 

Dne 16.12.2020 podala společnost REDSTONE HOUSE s.r.o., IČO 07436394, se 
sídlem Olomouc 9, tř. Svobody 956, kterou zastupuje Ing. arch. Radovan Hluboček, nar. 
3.12.1975, se sídlem Hradec Králové 9, Jalovcová 237 (dále jen „žadatel“), u stavebního 
úřadu žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby o názvu „Úpravy terénu po 
demolici objektů bývalého areálu lihovaru Hobé (fáze 2)“ a žádost o vydání rozhodnutí o 
změně využití území pro účel „Úpravy terénu po demolici objektů bývalého areálu lihovaru 
Hobé (fáze 2)“. Současně žadatel požádal o spojení uvedených řízení. Usnesením ze dne 
18.01.2021, č.j. MmP 5892/2021, poznamenaným do spisu stavební úřad řízení dle § 140 
odst. 1 správního řádu spojil. Dne 16.12.2020 žadatel požádal stavební úřad o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby o názvu „novostavba multifunkčního objektu "Galerie 
Pardubice". Usnesením ze dne 22.02.2022, č.j. MmP 21673/2022, stavební úřad spojil tato 
řízení pod sp. zn. SÚ 124905/2020/Pa. 

Žadatel byl stavebním úřadem vyzván k doplnění žádostí o potřebné podklady a 
doklady, řízení bylo přerušeno, na základě žádosti žadatele byla lhůta k doplnění 
prodloužena. 

Písemností ze dne 24.02.2022, č.j. MmP 21798/2022, stavební úřad oznámil zahájení 
společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům, současně nařídil 
k projednání žádosti ústní jednání na den 12.04.2022, upustil od ohledání na místě, 
a současně umožnil účastníkům řízení vyjádřit se ve smyslu ust. § 36 odst. 3 správního řádu 
k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 10-ti dnů od konání ústního jednání.  

Dne 18.05.2022 vydal stavební úřad pod č.j. MmP 52770/2022 rozhodnutí, kterým 
rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. V poučení o opravném prostředku 
správní orgán uvedl, zda je možné proti rozhodnutí podat odvolání, v jaké lhůtě je možné ho 
podat, od kterého data se lhůta počítá, který správní orgán o odvolání rozhoduje a u kterého 
správního orgánu se odvolání podává. Účastníci řízení tedy byli stavebním úřadem řádně 
poučeni o možnosti podat opravný prostředek. 

Dne 20.06.2022 bylo Magistrátu města Pardubic doručeno odvolání odvolatele. 
Odvolání směřuje do výroku II napadeného rozhodnutí, kdy dle odvolatele tímto výrokem 
jsou umisťovány stavby multifunkčního záměru, z jehož mimořádných navržených parametrů 
a funkce mj. plyne zcela mimořádný vliv ve formě nově vyvolané cílové dopravy, a to 
především dopravy vnitroměstského rázu. Odvolatel poukazuje na to, že projednávaný 
záměr je první a zásadní etapou přestavby areálu přednádraží umísťované do dopravně 
problematického systému Palackého ulice, která je blízko hrany únosné kapacity a je již 
v současnosti vystavena pravidelné tvorbě dopravních kongescí v denních a týdenních 
špičkách. Odvolatel uvádí, že v rámci územního řízení nebyla vůbec modelována a 
vyhodnocena enormní dopravní zátěž vyvolaná záměrem na ulici Palackého, na ulici kpt. 
Bartoše, ulici Hlaváčovou a navazující dopravní systém širšího centra města a ve spisu 
nejsou jakékoli konkrétní relevantní podklady pro hodnocení, zda je vliv záměru na přilehlou 
dopravní infrastrukturu a vyvolanou dopravu v souladu s ust. § 18 a 19 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“), a s ust. § 20 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
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požadavcích na využívání území (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), a § 23 odst. 1 téže 
vyhlášky. Odvolatel dále upozorňuje na zpracovanou územní studii Přednádraží od 
Pavlík/Med/Kmoníček z roku 2016, na XVIII. změny územního plánu města Pardubic, na 
nesplnění podmínky vyhodnocení dopravních limitů území a možných vlivů záměrů 
umístěných v oblasti Přednádraží v rámci Územní studie přednádraží „Pardubice – ÚS 2, 
poukazuje na nezpracování mikrosimulačního dopravního modelu (viz Podmínky pro další 
postup přípravy investic v území, str. 13 územní studie). Odvolatel je vlastníkem a 
uživatelem bytu v Nerudově ulici v Pardubicích, jehož dopravní obsluha je závislá na 
dopravním napojení na ulici Palackého, konkrétně na křížení ulic Macanovy a Palackého, 
která je dlouhodobě jediným možným výjezdem vozidel ze čtvrti definované ulicemi 
Macanova, Nerudova, U Marka, Jungmannova, Havlíčkova, Štefánikova a nám. Legií a 
hlavním kapacitním vjezdem do této lokality. Na výjezdu na exponovanou ulici Palackého je 
dopravní obsluha bytu závislá a nemá žádnou alternativu. Odvolatel požaduje zrušení výroku 
II napadeného rozhodnutí a vrácení věci stavebnímu úřadu k novému projednání záměru. 
Současně navrhuje zrušení závazného stanoviska Magistrátu města Pardubic, odboru 
dopravy, oddělení speciálního stavebního úřadu a dopravy (dále jen „MmP odbor dopravy“), 
č.j. MmP 106058/2020 OD ze dne 18.12.2020 pro jeho vadu a neúplnost a pro nedůvodný a 
neodůvodněný rozpor s platnými územně plánovacími podklady. V případě, že odvolání 
bude posouzeno jako nepřípustné, žádá odvolatel provedení přezkumu napadeného 
rozhodnutí stavebního úřadu č.j. MmP 52770/2022 ze dne 18.05.2022 a závazného 
stanoviska MmP odboru dopravy č.j. MmP 106058/2020 OD ze dne 18.12.2020. 

 Písemností ze dne 27.06.2022, č.j. MmP 76924/2022, stavební úřad seznámil 
účastníky s podaným odvoláním a vyzval je, aby se k němu vyjádřili ve lhůtě 5-ti dnů ode dne 
doručení výzvy. K odvolání se vyjádřil žadatel i jeho zástupce.  

Stavební úřad dopisem ze dne 21.07.2022, jak již bylo shora uvedeno, postoupil 
odvolání spolu s napadeným rozhodnutím a se souvisejícím spisovým materiálem 
odvolacímu orgánu k provedení odvolacího řízení.    

Účastníci správního řízení tvoří zvláštní skupinu tzv. dotčených osob (§ 2 odst. 3 a 
§ 7 správního řádu) tzn. osob, jichž se v jednotlivém případě dotýká výkon působnosti 
v oblasti veřejné správy, správního orgánu. Správní řád v ust. § 27 rozlišuje a definuje tři 
skupiny účastníků řízení. V odstavci 1 jsou uvedeni tzv. účastníci hlavní, v odstavci 2 tzv. 
účastníci vedlejší, odstavec 3 pak definuje třetí skupinu účastníků řízení, a to účastníky 
řízení na základě zvláštních zákonů. Toto rozlišení účastníků má význam z hlediska rozsahu 
jejich procesních práv a povinností. Rozsah procesních práv a povinností účastníků řízení 
závisí na jejich hmotněprávním poměru k věci, která je předmětem správního řízení, zároveň 
zůstává zachována zásada rovnosti účastníků řízení jako rovnost účastníků řízení v těch 
právech a povinnostech, které jim zákon přiznává. V případě územního řízení stanoví okruh 
účastníků řízení samostatně stavební zákon. Ve svém ust. § 85 upravuje blíže účastenství v 
územním řízení. Účastníkem územního řízení je dle odst. 1 písm. a) citovaného ustanovení 
žadatel, dle písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, dle odst. 
2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, 
není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, 
dle písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo 
sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo 
dotčeno. Účastníkem řízení bude tedy soused v případě, že jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, a to 
vzhledem k velikosti stavebního pozemku a umístění stavby na něm, odstupovým 
vzdálenostem, rozměrům stavby, účelu jejího užívání atd. Přímým dotčením lze nepochybně 
rozumět především dotčení stíněním, hlukem, prachem, zápachem, kouřem, vibracemi, 
světlem apod., tj. různými imisemi. Těmi se obecně rozumí výkon vlastnického práva, kterým 
se s ohledem na konkrétní okolnosti neoprávněně zasahuje do cizího vlastnického nebo 
jiného práva nad míru přiměřenou poměrům. Přímým dotčením sousedních nemovitostí 
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může být i jejich dotčení zvýšenou intenzitou dopravy v místě stavby vzhledem k jejímu 
účelu.  

Odvolací orgán v souvislosti s posouzením účastníků řízení podle § 27 odst. 2 
správního řádu, kterými by mohl být odvolatel při splnění zákonných podmínek, poukazuje 
na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 35/2016-38 ze dne 25.5.2016. „Pro 
naplnění definice účastenství podle § 27 odst. 2 správního řádu postačuje pouhá možnost 
přímého dotčení na právech nebo povinnostech rozhodnutím, které má být ve správním 
řízení vydáno. Tato možnost přitom musí být reálně myslitelná, nikoliv pouze hypotetická. 
Zároveň musí být splněna podmínka, že práva nebo povinnosti mohou být rozhodnutím 
dotčeny přímo, tedy bezprostředně. Je povinností správního orgánu v jednotlivých případech 
posoudit, kteří z vlastníků "sousedních" pozemků a staveb na nich mohou být konkrétním 
rozhodnutím dotčeni přímo.“ Pod bodem (31) je uvedeno: Právním pojmem přímé dotčení se 
v souvislosti se stavebním řízením zabýval Nejvyšší správní soud ve svém rozsudku ze dne 
30. 4. 2008, č. j. 1 As 16/2008 – 48, a dovodil, že „neurčitý právní pojem „přímo dotčen na 
vlastnickém právu“ ve smyslu § 34 odst. 1 stavebního zákona z roku 1976 je nutno 
interpretovat vždy s ohledem na okolnosti spočívající v povaze umísťované stavby a jejích 
možných dopadech na okolí.“ V návaznosti na toto rozhodnutí poté v rozsudku ze dne 29. 6. 
2011, č. j. 7 As 54/2011 – 91, dovodil, že je „přímým dotčením nutno rozumět takovou 
možnou změnu poměrů v lokalitě vyvolanou zamýšlenou stavbou, která má vliv na podstatu, 
obsah nebo výkon vlastnických či jiných relevantních práv těmi, kdo tato práva mají.“ 

Pro úspěšnost námitky vztahující se k účastenství postačuje potence dotčení práva. 
Smyslem účastenství v řízení je tedy naplnění požadavku, aby každý měl možnost vyjádřit 
se k tomu, co se jej týká. Proto také platí, že kdo je účastníkem řízení, vymezuje sice správní 
řád, ale odpověď na to, koho svou definicí správní řád za účastníka řízení povolává, dávají 
předpisy hmotného práva. Správní orgán má povinnost zkoumat okruh účastníků řízení 
během správního řízení a nese odpovědnost za správné zjištění a vymezení účastníků ve 
všech fázích správního řízení.  

Stavební úřad v napadeném rozhodnutí na str. 62 uvedl účastníky řízení dle § 27 
odst. 1 správního řádu, na str. 72 uvedl účastníky dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního 
zákona – vlastníky pozemků a staveb na nich a ty, kdo mají jiné věcné právo k těmto 
pozemkům nebo stavbám (v souladu s ust. § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikovaní 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí). Pozemek st. parc. č. 
2619, na kterém je postaven dům č.p.1228 (odvolatel je vlastníkem bytu v tomto domě), není 
ve výčtu pozemků uveden, stavební úřad nepřiznal odvolateli postavení účastníka. Podle 
závěrů šetření odvolacího orgánu odvolatel s odkazem na citovaná ustanovení stavebního 
zákona není ani opomenutým účastníkem řízení. Odvolání odvolatele je tedy odvoláním 
nepřípustným.  

Nepřípustné odvolání odvolací správní orgán podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu 
zamítá, aniž by věc přezkoumával postupem stanoveným v ust. § 89 odst. 2 téhož zákona, 
resp. dalších souvisejících ustanovení týkajících se meritorního přezkoumávání 
prvostupňového rozhodnutí. Ust. § 92 odst. 1 věta první správního řádu upravující zamítnutí 
odvolání pro jeho nepřípustnost se tak od zamítnutí odvolání podle § 90 odst. 5 věta první 
správního řádu liší v tom, že odvolací orgán napadené rozhodnutí meritorně neposuzuje 
postupem podle § 89 odst. 2 správního řádu, ale odvolání zamítá z formálních důvodů 
(Citace: SPRÁVNÍ ŘÁD – KOMENTÁŘ, JUDr. Josef Vedral, Ph.D., Nakladatelství Polygon, 
červen 2006).  

Řízení o nepřípustném odvolání je do značné míry samostatné, neboť na rozhodnutí 
o nepřípustném odvolání nejsou závislé právní účinky napadeného rozhodnutí. Z toho 
důvodu také rozhodnutí o zamítnutí nepřípustného odvolání netvoří celek s napadeným 
rozhodnutím na rozdíl od rozhodnutí o zamítnutí řádného odvolání (to má vliv na právní moc 
napadeného rozhodnutí). Dalším rozdílem je, že při vydání rozhodnutí o zamítnutí 
nepřípustného odvolání odvolací orgán nepřezkoumává napadené rozhodnutí ve smyslu 
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§ 89 odst. 2 správního řádu, ale posuzuje pouze důvody nepřípustnosti odvolání, tedy zamítá 
odvolání výhradně z procesních důvodů.  

Podle ust. § 92 odst. 1 správního řádu má správní orgán, jakmile shledá odvolání 
opožděným nebo nepřípustným, povinnost zkoumat, zda nejsou dány v daném případě 
předpoklady pro přezkoumávání rozhodnutí v přezkumném řízení, k obnovení správního 
řízení či vydání nového rozhodnutí. 

Při posuzování obsahu uplatněného odvolání odvolatele, zejména v rozsahu 
požadavku odvolatele uplatněného v závěru odvolání (přezkoumání v přezkumném řízení), 
odvolací orgán neshledal skutečnosti odůvodňující zahájení přezkumného řízení, nařízení 
obnovy územního řízení ani vydání nového rozhodnutí. 
   

S ohledem na všechny shora uvedené skutečnosti rozhodl odvolací orgán tak, jak je 
uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí o odvolání.   

 

 
Poučení: 

 

Proti tomuto rozhodnutí o odvolání se podle ust. § 91 odst. 1 správního řádu nelze 
dále odvolat.   

                                                      
V Pardubicích dne 21.09.2022 
 

 
„otisk úředního razítka“                      Ing. Miroslav Vohlídal   

vedoucí odboru 
v z. Jan Klimeš 

vedoucí oddělení stavebního řádu 
  
Za správnost vyhotovení: Radmila Vodičková, oprávněná úřední osoba 
 
 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.  
 
Vyvěšeno dne:…………………….                           Sejmuto dne:…………………………… 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.   
 
 
K vyvěšení na úředních deskách: 
Krajský úřad Pardubického kraje, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice 
Statutární město Pardubice, odbor informačních technologií, Štrossova 44, 530 21 Pardubice 

- internetové stránky MmP 
Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám, 530 21 Pardubice - elektronická úřední deska 
 
 
Doručí se účastníkům řízení do vlastních rukou: 
Mgr. Martin Růžička, Nerudova 1228, 530 02 Pardubice 
 

Obdrží na vědomí: 

- účastníci řízení podle § 85 odst.1 písm. a), b), odst.2 písm. a) stavebního zákona 
(dodejky, DS): 

Ing. arch. Radovan Hluboček, Jalovcová č.p. 237, 500 09 Hradec Králové 9, zastupující 
REDSTONE HOUSE s.r.o., tř. Svobody 956, 779 00  Olomouc 9 
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Městský obvod Pardubice I, U Divadla č.p. 828, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2, 
IDDS: 5hpbxbt 

Magistrát města Pardubic, odbor majetku a investic, U Divadla č.p. 828, 530 21 Pardubice, 
zastupující Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám. 1, 530 02 
Pardubice  

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV - Podmokly, 405 02  Děčín 2, IDDS: 
v95uqfy 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, s.p.o., Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4 – Nusle, 
IDDS: zjq4rhz 

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1 - Nové Město, 
 IDDS: uccchjm 

Banka CREDITAS a.s., Sokolovská č.p. 675/9, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 86, IDDS: 
tfadizi 

CETIN a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 – Libeň, IDDS: qa7425 
GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, 

 IDDS: jnnyjs6 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  

Pardubice 2, IDDS: xsdgx3v 
EOP Distribuce, a.s., č.p. 478, , 533 45  Opatovice nad Labem, IDDS: gvjsp6d 
Služby města Pardubic a.s., Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12, IDDS: 

yc9gb95 
Dopravní podnik města Pardubic a.s., Teplého č.p. 2141, Zelené Předměstí, 530 02  

Pardubice, IDDS: wk3drnu 
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových č.p. 2808/2, Praha 5 - Stodůlky, 155 00  

Praha 515, IDDS: 29acihr 
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova č.p. 2144/1, Praha 4 - Chodov, 148 00  Praha 414,  

 IDDS: ygwch5i 
České Radiokomunikace a.s., Skokanská č.p. 2117/1, Praha 6 - Břevnov, 169 00  Praha 69, 

 IDDS: g74ug4f 
EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic č.p. 2789, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2, 

IDDS: bz2r37g 
 
- účastníci řízení podle § 85 odst.2 písm. b) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
vlastníci pozemků st. parc. č. 5531, st. parc. č. 8102, st. parc. č. 5529, st. parc. č. 11100, st. 
parc. č. 11099, st. parc. č. 10250, st. parc. č. 10252, st. parc. č. 10253, st. parc.č. 4930, st. 
parc. č.  4931, st. parc. č. 4932, st. parc. č. 5839, st. parc. č. 5840, st. parc. č. 5841, st. parc. 
č. 5842, st. parc. č. 5843, st. parc. č. 5844, parc. č. 3000/37, parc. č. 3000/58, parc. č. 
3000/56, parc. č. 3000/58, parc. č. 3000/64, parc. č. 1778/122, parc. č. 1778/124, parc. č. 
1778/126, parc. č. 2605/72, parc. č. 1778/7, parc. č. 1769/6, parc. č. 2629/10, parc. č. 
1764/12, parc. č. 1764/3, parc. č. 1769/13, parc. č. 1764/15, parc. č. 1764/8, parc. č. 
2629/36, parc. č. 2629/19, parc. č. 1756, parc. č. 1718/1, parc. č. 2630/12, parc. č. 2630/9, 
parc. č. 2630/8, parc. č. 2630/7, parc. č. 1753/12, parc. č. 2630/3, parc. č. 1743/8, parc. č. 
1749/7, parc. č. 2605/182, parc. č. 3000/2, parc. č. 3000/29 a parc. č. 3000/51 v kat. území 
Pardubice a staveb na nich,  a ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě 
(v souladu s ust. § 87 odst.3 stavebního zákona identifikovaní označením pozemků a staveb 
evidovaných v katastru nemovitostí) 
 
Na vědomí správní orgán I. stupně: 
Magistrát města Pardubic, stavební úřad, Štrossova 44, 530 21 Pardubice 
 
 
Vypraveno: 
 

Adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice    Ústředna: +420 466 026 111    Fax: +420 466 611 220 
Internet:: www.pardubickykraj.cz    E-mail:posta@pardubickykraj.cz Pardubice    Úřední dny: pondělí a středa, 8-17 hod.                           

http://www.pardubickykraj.cz/
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