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OZNÁMENÍ 
ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 

 
 
Doubravice 21 s.r.o., IČO 06862586, Dělostřelecká 347, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616, 
které zastupuje Ing. Alena Zajíčková, nar. 6.11.1970, Starobrněnská 285, Brno-město, 602 00  Brno 
2 

(dále jen "žadatel") podal dne 27.12.2021 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Lokalita Obora - Doubravice - 3. etapa - novostavba 21 rodinných domů 
včetně přípojek inž. sítí, zpevněné plochy, krytého parkovacího stání a oplocení 

Pardubice, část obce Doubravice 

 
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 40/130, 40/131, 40/132, 40/133, 40/134, 40/135, 40/136, 
40/137, 40/138, 40/139, 40/141, 40/142, 40/167, 40/168, 40/174, 40/175, 40/176, 40/177, 40/178, 40/179, 
40/180, 40/181, 40/196, 40/197, 40/198, 40/199 v katastrálním území Semtín. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 

- SO 26 - Rodinné domy - 3. etapa: Levé provedení 9 x RD: RD19 - parc. č. 40/199, RD21 - parc.č. 
40/197, RD36 - parc.č. 40/139, 40/138, RD - parc.č. 40/135, 40/134, RD40 - parc.č. 40/131, 40/130, 
RD69 - parc.č. 40/176, RD71 - parc.č. 40/178, RD73 - parc.č. 40/180, RD77 - parc.č. 40/142, Pravé 
provedení 8 x RD: RD20 - parc.č. 40/198, RD22 - parc.č. 40/196, RD37 - parc.č. 40/137, 40/136, 
RD39 - parc.č. 40/133, 40/132, RD68 - parc.č. 40/175, RD70 - parc.č. 40/177, RD72 - parc.č. 
40/179, RD76 - parc.č. 40/141, Samostatně stojící 4 x RD s carportem: RD67 - parc.č. 40/174, RD74 
- parc.č. 40/181, RD60 - parc.č. 40/167, RD61 - parc.č. 40/168 vše v katastrálním území Semtín. 

- Jedná se o typizované novostavby dvoupodlažních rodinných domů (dřevostavby) v zrcadlovém 
provedení Levé/Pravé a část domů je doplněna o kryté parkovací stání. RD je navržen o jedné bytové 
jednotce o velikosti převážně 5+kk se sedlovou střechou se sklonem 22°, s výškou hřebene + 6,680 
m od ± 0,000 (± 0,000 = podlaha 1. NP), nosnou konstrukci střechy bude tvořit dřevěný krov s 
vrcholovou vaznicí, střešní krytina bude provedena ze skládané krytiny z betonových tašek 
v tmavém odstínu. Objekt RD bude nepodsklepený, obdélníkového tvaru o půdorysných rozměrech 
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6,9 x 10,244 m (zastavěná plocha RD Levá/Pravá 70,68 m2, RD s carportem 88,85 m2), užitná 
plocha domu bude 107,09 m2.  Konstrukční výška RD bude 2,927m, světlá výška obytných místností 
v 1NP bude 2525 mm. Obytné místnosti ve 2. NP budou otevřeny do krovu. Pro přístup do podkroví 
je navrženo dřevěné schodnicové schodiště. Základové konstrukce jsou navrženy jako monolitické 
betonové. Obvodové i vnitřní nosné stěny jednotlivých RD jsou navrženy jako předpanelový systém. 
Nosnou konstrukcí obvodových stěn tvoří dřevěná rámová konstrukce (120x120 mm, 120x60 mm) 
doplněna z vnitřní strany o rámovou předstěnu tl. 40mm, která bude opláštěná z obou stran 
sádrovláknitou deskou Fermacell a vyplněná tepelnou izolací z minerální plsti.  Vnější stěna bude 
opatřena kontaktním zateplovacím systém ze stabilizovaného EPS polystyrenu fasádního šedého tl. 
150 mm.  Celková tloušťka obvodové stěny bude 347 mm. Vnitřní nosné a nenosné stěny jsou z 
dřevěné rámové konstrukce (120 mm, 60 mm) a oboustranného opláštění sádrovláknitými deskami 
Fermacell. Celková tloušťka stěn je 150 mm a 90 mm. Barevně budou jednotlivé RD pojaty ve žluté 
barvě s barevným členěním v červené barvě.  

- Vzhledem k lokální hlukové zátěži v lokalitě z přilehlé dopravní infrastruktury budou okna  
1) u RD. č. 36 + 37 + 38 + 39 + 40 na jižní - tedy zahradní štítové fasádě - s neprůzvučností 
min.30dB a zároveň bude objekt u těchto oken vybavena akustickými štěrbinami garantující 
minimálně stejnou neprůzvučnost jako okna samotná.  
2) u RD. č. 21 + 22 na severovýchodní - tedy zahradní štítové fasádě s neprůzvučností min.30dB a 
zároveň bude objekt u těchto oken vybavena akustickými štěrbinami garantující minimálně stejnou 
neprůzvučnost jako okna samotná.   

- Nová lokalita rodinných domů se nachází ve čtvrtém bezpečnostním pásmu závodu Explosia a.s. v 
Semtíně. Zasklení otvorů novostavby RD bude provedeno pomocí izolačních trojskel, u kterých 
bude použita bezpečnostní fólie, která zabrání rozletu střepů ze zasklených ploch otvorů v případě 
mimořádných událostí v daném bezpečnostním pásmu.   

- Pitná voda do objektu novostavby RD bude přivedena pomocí nové vodovodní přípojky HDPE PE 
100 32x3, která bude napojena na vodovodní veřejný řad, vedený místní komunikací p.č. 40/71 k.ú. 
Semtín a bude vyústěna přímo v objektu novostavby RD, kde bude také umístěn vodoměr.  

- Splaškové vody budou svedeny do veřejného kanalizačního řadu, vedeného místní komunikací na 
p.č 40/71 k.ú. Semtín, přes stávající přípojku splaškové kanalizace, která je vyústěna na pozemku 
novostavby RD do revizní kanalizační šachty. Venkovní domovní rozvody splaškové kanalizace jsou 
navrženy z PVC KG DN 150.  

- Dešťové vody z RD budou svedeny dešťovou kanalizací z PVC KG DN 125 do vsaku na dotčeném 
pozemku u novostavby RD a přepad z tohoto vsaku bude vyveden do trativodu v rámci komplexního 
odvodnění soustavy trativodů v celé nové lokalitě, které je novostavba RD součástí.  

- Elektrická energie bude do objektu přivedena pomocí stávající eletro přípojky vyústěné do 
eletropilířku na hranici dotčeného pozemku novostavby RD směrem do její uliční strany. Napojení je 
provedeno na veřejné elektrické podzemní vedení na parcele p.č. 40/71.  

- Hlavním zdrojem vytápění RD bude tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch, sestávající se z jedné 
venkovní multisplitové jednotky a pěti vnitřních jednotek. Druhým zdrojem bude elektrické 
přímotopné vytápění pomocí panelů na stěnách. Jako doplňkový zdroj vytápěni objektu budou v 
obývacím pokoji umístěna krbová kamna na tuhá paliva (dřevo), jejichž jmenovitý příkon 
nepřesáhne 4 kW, napojená na systémové komínové těleso SHIEDEL. Pro RD č. 61 p.č. 40/168 
navrženo akustické krytí pomocí venkovního krytu SILENTBOX Silent - S.  Totožné venkovní 
kryty budou umístěné také u objektu č. 76 na p.č. 40/141, u objektu č 36 na p.č. 40/136+40/138, u 
objektu č. 74 na p.č. 40/181 a u objektu č. 73 na p.č. 40/180. U těchto RD bude jednotka tepelného 
čerpadla umístěna směrem do ulice před štítovou stěnou a hluk z ní bude tlumen pomocí kapotáže 
SILENTBOXU. 

- Dispoziční řešení rodinných domů: 1.NP - 101 zádveří, 102 WC + tech. míst., 103 pokoj, 104 obytný 
prostor se vstupem na terasu, 105 spíž, parkovací stání – carport jen u RD 60, 61, 74 a 67; 2.NP - 
201 chodba, 202 pokoj, 203 pokoj, 204 ložnice, 205 šatna, 206 koupelna. 

- Na dopravní infrastrukturu je pozemek napojen přes stávající sjezd, který je napojen na místní 
komunikaci. Na pozemku investora jsou navrženy dvě parkovací stání pro os. automobily z betonové 
zámkové dlažby.  

- Oplocení pozemku směrem do uliční strany je navrženo z drátěného poplastovaného pletiva s 
podhrabovou deskou výšky 1,25m. Oplocení mezi jednotlivými domy je navrženo z poplastovaného 
pletiva výšky 1,25m bez podhrabové desky. 

-   
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Magistrát města Pardubic, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m odst. 1 stavebního zákona, 
ve kterém v souladu s § 94m odst. 3 stavebního zákona upouští od ústního jednání a ohledání na místě.  
Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své námitky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Pardubic, stavební úřad, úřední 
dny pondělí a středa 8,00 - 11,00, 13,00 - 17,00 hodin, v ostatní dny po telefonické domluvě). 

Od ohledání na místě stavební úřad upustil, neboť poměry staveniště jsou mu dobře známy a žádost 
poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek pro jeho umístění a 
provádění. 

Stavební úřad účastníkům řízení současně oznamuje, že mají možnost seznámit se s podklady 
rozhodnutí v kanceláři č. 203, 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 skončení výše uvedené lhůty pro podání námitek. Po 
uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí stavební úřad rozhodne ve věci. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být 
uplatněny v uvedeném termínu, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, 
o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které 
překračují rozsah a nesplňují požadavky § 94n odst. 3 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve 
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání 
námitek. 

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti 
projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo 
požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné 
právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k 
ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního 
předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním 
záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K 
námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede 
skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek. 

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 
 
 
 
 
           „otisk úředního razítka“ 

Ing. Soňa Zabilanská 
referent stavebního úřadu 

  

 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
Příloha: 
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- situace katastrální mapy 
- koordinační situace  
 
 
Obdrží: 

Účastníci řízení dle § 94k písm. a), b), c), d) stavebního zákona (dodejky, DS): 
Doubravice 21 s.r.o., IDDS: hhd3heg 
 sídlo: Dělostřelecká č.p. 347/38, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 
v zastoupení na základě plné moci: Ing. Alena Zajíčková, IDDS: 59cvkcr 
 trvalý pobyt: Starobrněnská č.p. 285/15, Brno-město, 602 00  Brno 2 
Statutární město Pardubice, Městský obvod Pardubice VII, IDDS: axwbv4z 
 sídlo: gen.Svobody č.p. 198, Pardubice VII-Rosice, 533 51  Pardubice 17 
Ing. Mgr. Libor Illek, Dělostřelecká č.p. 347/38, Praha 6-Střešovice, 162 00  Praha 616 
Mgr. Martin Illek, Doubravice č.p. 21, 533 53  Pardubice 19 
Mgr. Petra Hanušová, Útěchovská č.p. 209/3, Soběšice, 644 00  Brno 44 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 
 sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02  Děčín 2 
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 
 sídlo: Teplého č.p. 2014, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 
Služby města Pardubic a.s., investiční oddělení, IDDS: yc9gb95 
 sídlo: Hůrka č.p. 1803, Bílé Předměstí, 530 12  Pardubice 12 
Explosia a.s., IDDS: jjgd2hv 
 sídlo: Semtín č.p. 107, 530 02  Pardubice 2 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 
 sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00  Praha 4-Nusle 
 
Účastníci řízení dle 94k písm. e) stavebního zákona (veřejnou vyhláškou): 
Vlastníci sousedních pozemků st. 1363, st. 1364, st. 1375, st. 1376, st. 1377, st. 1378, st. 1390, st. 1391, 
st. 1400, st. 1369, parc. č. 40/127, 40/226, 40/71, 40/129, 40/224, 40/140, 40/143, 40/162, 40/164, 
40/165, 40/145, 40/144, 40/147, 40/163, 40/166, 40/173, 40/170, 40/169, 40/94, 40/223, 40/200, v 
katastrálním území Semtín (v souladu s ustanovením § 94m odst.2 stavebního zákona identifikovaní 
označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí) 

 
dotčené orgány (dodejky, DS) 
Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 02  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 2 
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend - úsek památkové péče, IDDS: ukzbx4z 
 sídlo: Pernštýnské náměstí č.p. 1, Pardubice I, Pardubice-Staré Město, 530 02  Pardubice 2 
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného 
dozoru, oddělení ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
Obvodní báňský úřad pro území krajů Královehradeckého a Pardubického, IDDS: gf9adwf 
 sídlo: Wonkova č.p. 1142, 500 02  Hradec Králové 2 
Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního 
hospodářství a dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9 
 sídlo: Komenského nám. č.p. 125, 532 11  Pardubice 
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, IDDS: 23wai86 
 sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, 530 03  Pardubice 2 
Úřad městského obvodu Pardubice VII, odbor životního prostředí, ovzduší a dopravy, IDDS: axwbv4z 
 sídlo: Generála Svobody č.p. 198, Pardubice-Rosice, 533 51  Pardubice 17 
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