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R O Z H O D N U T Í 

společné územní a stavební řízení 

     V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 
 

účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. - Správní řád: 
Obec Ostřešany, Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany, IČ: 00274020 zastoupen na základě plné moci 
společností PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25943022 
 

Výroková část 
Magistrát města Pardubic, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad 
příslušný podle § 104 odst. 2, písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů 
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále „vodní zákon“), jako speciální stavební úřad podle § 15 
odst. 5 a 6 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně příslušný 
správní orgán podle § 11 odst. 1, písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. – správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 10.11.2020 podali 
Obec Ostřešany, Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany, IČ: 00274020 zastoupen na základě plné moci 
společností PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25943022 
(dále jen „stavebník“), a na základě tohoto posouzení:  

I. Podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona, podle ust. § 15 odst. 1 a odst. 6 vodního zákona 
a ust. § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 
opatření a stavebního řádu,   

s c h v a l u j e   z á m ě r   s t a v b y 

vodních děl a souboru staveb:  
D 2.1 Tlaková kanalizace 

v rámci stavby: „Tlaková kanalizace Ostřešánky“ 
(dále jen „stavba“) na pozemku parc. č.: 847/1, 566, 565, 559/1, 560/4, 558/1, 360, 361/3, 549/6, 548/4, 
847/8, 847/9, 851/1, 534, 365/1, 366, 367/1, 847/18, 847/10, 529/2, 847/12, 847/11, 529/6, 847/13, 
st.152, 372/4, st.54/1, st.151, 372/9, 372/7, 372/8, 373/7, 373/6, 372/2, st. 159, st. 52, 894, st. 153, 379/2, 
378/4, 893, st.128, 398/4, st.129, 849/2, 382/3, 382/2, 400/2, 399/2, 381/12, 378/2, 381/2, st. 211, 381/4, 
381/7, 847/16, st. 53, 378/1, st.127, 378/8, 375/1 
v katastrálním území: Ostřešany 
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souřadnice (S – JTSK, Bpv): 
Tlaková kanalizace řad A  začátek      X  1 066 637,90    Y   644 209,74 
     konec – napojovací bod  X  1 066 163,37    Y   645 232,28 
Tlaková kanalizace řad A1  začátek      X  1 066 497,99    Y   644 385,59 
     konec – napojovací bod  X  1 066 508,24    Y   644 404,04 
Tlaková kanalizace řad A2  začátek      X  1 066 645,78    Y   644 379,70 
     konec – napojovací bod  X  1 066 607,60    Y   644 356,08 

Stavba bude obsahovat: 
Jedná se vybudování splaškové tlakové kanalizace včetně podružných řadů pro RD. 

Záměr výstavby nové kanalizační tlakové sítě pro zástavbu v předmětné lokalitě. Území bude tedy 
odkanalizováno tlakově a každá nemovitost bude mít vlastní plastovou čerpací šachtu DN 800. Kanalizace 
bude zaústěna do stávající tlakové kanalizace u č.p. 250. Kanalizace bude zhotovena z materiálu PE 100 RC  
D90 - dl. 1082 m, PE 100 RC D75 – dl. 150 m, PE 100 RC D63 - dl. 66 m. Jednotlivé výtlaky z čerpacích šachet 
PE 100 RC D40 - dl. 425 m. Dle aktuálního PRVK - plán rozvoje vodovodu a kanalizací pardubického kraje se 
rozvoj směrem Tuněchody nepředpokládá- má v návrhu vlastní ČOV. Veškeré spoje budou provedeny 
přírubovým spojem nebo svářením pomocí elektrotvarovek, pokud se jedná tedy o odbočku z hlavního řadu 
do např. přípojky bude využito (redukovaných) T tvarovek s integrovaným topným tělesem nebo za pomoci 
elektrospojek. V případě přechodu na přírubové spojení budou použity lemové nákružky s elektrospojkou a 
točivou přírubou. V případě protlaku bude materiál stok proveden z PE 100 RC s ochranným pláštěm 
z termoplastu PAS 1075. 

Čerpací šachty se zdrojem tlaku budou umístěny 1 m za hranicí pozemku a jsou součástí tlakového 
systému (ČSN EN 1671). Jedná se o plastovou vodotěsnou nádobu, která zaručuje vodotěsnost a 
nepropustnost. Průměr šachty je 800 mm a výška cca 1700 mm s možností prodloužení až do 2500 mm. V 
této šachtě je čerpadlo vybaveno řezacím/mělnícím zařízením, dle Technických standardů z roku 2019 bude 
použito čerpadlo Inox Morava HD. V případě použití tohoto čerpadla není zapotřebí na řad umísťovat 
automatický vzdušník. Bez integrované zpětné klapky. Ovládání čerpadla bude ve vzdálenosti 1 m od jímky 
snímačem hladiny typu MAC-3 se zavěšením na provaze. Čerpadlo v jímce bude řízeno spínáním od polohy 
hladiny nebo časově, a to sepnutím čerpadla po uplynutí 24 h od posledního sepnutí v případě vyšší než 
minimální hladiny v jímce. 

Čerpací jímky u nemovitostí budou provedeny s kónickým dnem s odolností proti vztlaku podzemní 
vody a statickému působení zeminy, kdy aktivní objem splašků bude činit cca 0,35 m3 (aktivní objem je pod 
gravitačním nátokem do jímky). 
          Uložení tlakového potrubí bude na pískovém loži tloušťky 100 mm a obsypáno 300 mm nad vrchol 
potrubí. Hloubka uložení tlakové kanalizace bude cca 1,5-1,8m. U tlakového potrubí bude přiložen 
signalizační vodič pro možnost budoucího vyhledání v terénu. 
           Po vytyčení všech podzemních inženýrských sítí budou provedeny výkopové práce v rýze s kolmými 
stěnami paženými příložným roubením. Kanalizační potrubí bude ukládáno do pažené rýhy s šířkou dna 800 
mm na pískový podsyp tl.100 mm a obsypáno 300 mm nad vrchol. Hloubka tlakové kanalizace bude cca 1,5-
1,8m pod terénem. U potrubí bude přiložen signalizační vodič pro možnost budoucího vyhledání v terénu. 
          Zásyp rýh musí být proveden z prokazatelně hutnitelných zemin, což bude doloženo laboratorními 
zkouškami, bude prováděn po vrstvách tl. max. 20 – 30 cm. Hutnění bude prováděno po vrstvách mocnosti 
max 30 cm v celé ploše rýhy. Zásyp bude proveden vhodnou prokazatelně hutnitelnou sypaninou na 
požadovanou míru zhutnění. 

Parametry stavby 
Tlaková kanalizace řad A  PE D90-celková délka 1 082 m 

PE D75-celková délka   150 m     
Tlaková kanalizace řad A1  PE D63-celková délka     20 m 
Tlaková kanalizace řad A2  PE D63-celková délka     46 m    
Výtlaky z čerpacích stanic PE D40-25ks-celková délka     425 m 
Domovní čerpací stanice 25ks 

 



 

Bilance stavby (zemních prací): 
Tlaková kanalizace řad A – je dlouhý 1232 m. Otevřený výkop 877 m, protlak 19 m (komunikace) řízený 
protlak 336 m. 
          Otevřený výkop v rostlém terénu je 786 m, kde přebytečný materiál vznikne z výkopu šířky 0,8 m 
a místo podsypu a obsypu potrubí výšky 0,5m. Celkem tedy vznikne 315 m³ přebytečného výkopku zeminy. 
V komunikaci je 91 m (štěrková cesta 27 m a asfalt 64 m). Přebyteční materiál, který zde vznikne kompletní 
výměnou zeminy ve výkopu o šířce 0,8 m a průměrné hloubce 1,9 m. Celkem tedy 139 m³ přebytečného 
výkopku. 
           Protlak a řízený protlak je dlouhý celkem 355 m zde nevznikne žádný přebytečný výkopek. 

Tlaková kanalizace řad A1, A2 – jsou celkem dlouhé 66 m.  
 Otevřený výkop 46 m, protlak 20 m (komunikace). 
 Otevřený výkop v komunikaci je 46 m (asfalt). Přebyteční materiál, který zde vznikne kompletní 
výměnou zeminy ve výkopu o šířce 0,8 m a průměrné hloubce 1,9 m. Celkem tedy 70 m³ přebytečného 
výkopku.  
 Protlak je dlouhý celkem 20 m zde nevznikne žádný přebytečný výkopek. 
 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 
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. 

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby: 
1. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení 
       pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. 
2. Stavba bude provedena podle předložené projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, 

kterou vypracoval a ověřil Ing. Roman Klouček, ČKAIT 0602801 autorizovaný inženýr pro stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství v listopadu 2019. Projektová dokumentace byla ověřena v tomto 
řízení a tvoří nedílnou součást tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího 
povolení vodoprávního úřadu. 

3. Investor předá zhotoviteli stavby veškerá vyjádření správců podzemních sítí, která byla předložena pro 
správní řízení. Před zahájením zemních a stavebních prací musí být obnovena veškerá prošlá vyjádření. 

4. Stavebník zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na staveništi před zahájením stavby. Pracovníci 
zhotovitelů stavby musí být s tímto vytyčením prokazatelně seznámeni. 

5. Stavebník je ve smyslu ustanovení § 152 odst. 4 stavebního zákona povinen zajistit technický dozor 
stavebníka nad prováděním stavby. 

6. Bude dodržen plán kontrolních prohlídek stavby vedený v projektové dokumentaci, zejména: 
tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:  
  a. zahájení stavby  
  b. termíny kontrolních prohlídek  
  c. úplné dokončení stavby – závěrečná kontrolní prohlídka 

7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, 
zejména 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 a 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).  

8. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu. Stavebník zajistí, aby při provádění stavby byly dodržovány Technické kvalitativní podmínky 
staveb pozemních komunikací. 

9. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo 
založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu 
k pozemku.  



 

10. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavebních prací předloží stavebnímu 
úřadu doklady o zhotoviteli stavby (právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, fyzické osoby 
podnikající živnostenský list).  

11. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci s ostatními objekty stavby hlavní a staveb 
vedlejších (související investice a stavební objekty). 

12. Po dobu všech etap realizace stavby stavebník zajistí trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru 
jejich umístění v případě havárie. 

13. Stavebník zamezí pohybu vozidel stavby a stavebních strojů mimo stanovené trasy či určené odstavné 
plochy. 

14. Při stavebních pracích bude stavebník dbát na obecnou ochranu rostlin a živočichů. Stavebník zajistí, aby 
při provádění stavebních prací nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu 
živočichů, eventuálně k ničení míst jejich biotopů. 

15. Stavebník zajistí taková opatření, aby v průběhu stavby nedošlo ke kontaminaci půdy či ke znečištění 
povrchových a podzemních vod, a to zejména ropnými látkami. Na staveništi a v blízkosti vodních toků 
nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod a lehce odplavitelný 
materiál. 

16. Stavebník zajistí taková opatření, aby v rámci realizace stavby bylo v maximálně možné míře eliminováno 
znečištění ovzduší. Jedná se zejména o zamezení šíření sekundární prašnosti z provozu mobilních zdrojů 
a stavebních mechanismů do okolí a také šíření prašnosti související s přesunem sypkých materiálů. 

17. Používané mechanizační prostředky musí být v odpovídajícím technickém stavu a musí být dodržována 
preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům technologických kapalin ze stavebních 
strojů a automobilů. Pohonné hmoty a maziva musí být skladovány pouze v místech zabezpečených 
z hlediska ochrany půdy a podzemních vod. 

18. V průběhu stavby zajistí stavebník odpovídající podmínky pro řádné odvodnění staveniště. Provádění 
stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě, v opačném případě zajistí 
stavebník nápravná opatření na svůj náklad. 

19.  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.  
20. Při křížení nebo souběhu trasy se stávajícími podzemními sítěmi bude dodržena ČSN 73 6005 – 

prostorová úprava vedení technického vybavení. 
21. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem 

staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými 
vlastníky (správci) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní 
komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).  

22. V případě nepříznivých klimatických podmínek pro vznik prašnosti z důvodů dopravy materiálu, 
stavebních prací, příp. prašnosti z deponií zeminy a sypkých hmot na staveništi a z provozu na přilehlé 
účelové příjezdové komunikaci, musí být provedena vhodná opatření (např. skrápění, snížení max. 
rychlosti vozidel staveništní dopravy) pro její maximální omezení.  



 

23. S odpady, které vzniknou během stavby bude nakládáno v souladu s ustanovením §13 (Obecné 
povinnosti při nakládání s odpady) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů. 

24. Stavbou dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Stavba bude prováděna tak, 
aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy 
v nejnutnější míře. 

25. Zahájení prací v ochranných pásmech stávajících podzemních sítí bude nahlášeno provozovatelům sítí 15 
dní předem, zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci 
provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni 
s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě. 

26. Stavebník v předstihu nejméně 10 dnů oznámí záměr příslušnému orgánu památkové péče. V případě 
potřeby umožní provedení záchranného archeologického výzkumu, případně odborný archeologický 
dohled v průběhu provádění prací. 

27. K závěrečné kontrolní prohlídce předloží stavebník doklady, že materiály použité při stavbě a mající 
rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby byly schválené výrobky v souladu s předpisy a státním 
zkušebnictví nebo příslušné certifikáty. 

28. Na stavbě bude veden stavební deník dle stavebního zákona, který bude předložen při závěrečné 
kontrolní prohlídce. 

29. Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je možné pouze na základě rozhodnutí příslušného úřadu 
v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších změn. 

30. Po dokončení stavby je stavebník povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu dokončení stavby (§ 152 odst. 3 
písm. d) stavebního zákona). Stavebník před započetím užívání dokončené stavby zajistí, aby byly 
provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními přepisy, dále je nutné doložit popis a 
zdůvodnění odchylek skutečného provedení stavby od ověřené projektové dokumentace a dokumentaci 
skutečného provedení stavby (došlo-li k odchylkám proti stavebnímu povolení). 

31. Stavba může být užívána pouze na základě vydaného kolaudačního souhlasu (§ 119 
stavebního zákona)!  

32. Při provádění prací musí být dodrženy stanoviska dotčených orgánů, která jsou součástí dokladové části 
projektové dokumentace a vztahující se k povolovaným objektům: 

-   Závazné stanovisko dotčeného orgánu územního plánování Magistrátu města Pardubic, odbor 
hlavního architekta, oddělení územního plánování - souhlasné bez podmínek. Žádost byla 
žadatelem podána pod sp. zn. OHA/86841/2022/Mo a dne 23.08.2028 u ní nastala fikce souhlasu 
dle ustanovení § 4 odst. 9 stavebního zákona ve znění pozdějších předpisů a v souladu 
s ustanovením § 149 odst. 4 správního řádu. 
, které vzniknou při realizaci stavby,   
 bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.  
 Toto stanovisko slouží jako podklad pro správní řízení příslušného stavebního úřadu. 

- Stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče ke stavbě tlakové kanalizace pro rodinné domy 
v obci Ostřešany, místní část Ostřešánky na území s archeologickými nálezy ze dne 16.08.2022, č.j. 
MmP 86837/2022.  
Magistrát města Pardubic, odbor správních agend, úsek památkové péče, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní památkové péče (dále jen příslušný orgán), ve smyslu ust. § 29 odst. 2 písm. 
e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
památkový zákon), k Vaší žádosti podané dne 21. 7. 2022, ke stavbě tlakové kanalizace pro rodinné 
domy v obci Ostřešany, místní část Ostřešánky na pozemcích označených jako parc. č. 847/1, 566, 
565, 559/1, 560/4, 558/1, 360, 361/3, 549/6, 548/4, 847/8, 847/9, 851/1, 534, 365/1, 366, 367/1, 
847/18, 847/10, 529/2, 847/12, 847/11, 529/6, 847/13, 372/4, 372/9, 372/7, 372/8, 373/7, 373/6, 
372/2, 894, 379/2, 378/4, 893, 398/4, 849/2, 382/3, 382/2, 400/2, 399/2, 381/12, 378/2, 381/2, 
381/4 , 381/7, 847/16, 378/1, st.127, 378/8 a 375/1 a na pozemcích označených jako st. parc. č. 
152, 54/1, 151, 159, 52, 153, 128, 129, 211 a 53 vše v kat. území Ostřešany na území s 
archeologickými nálezy podle přiložené dokumentace pod názvem stavby „Tlaková kanalizace 
Ostřešánky“ vypracované žadatelem v 11/2019 ve stupni SD, sděluje toto 

stanovisko: 



 

Předložená dokumentace řeší výstavbu nové kanalizační tlakové sítě pro stávající zástavbu v 
předmětné lokalitě s čerpacími šachtami u rodinných domů DN 800 mm. Kanalizace bude 
zhotovena z materiálu PE 100 RC D90 délky 1082 m, PE 100 RC D75 délky 150 m, PE 100 RC D63 
délky 66 m bude zaústěna do stávající tlakové kanalizace u čp. 250. Jednotlivé výtlaky z čerpacích 
šachet budou PE 100 RC D40 v celkové délce 425 m. 
Dotčené pozemky a stavby na nich nejsou nemovitými kulturními památkami, ani se nenachází v 
památkově chráněných území ve smyslu památkového zákona. 
Při realizaci zemních prací, dotčený orgán upozorňuje, že v dané lokalitě lze předpokládat možnost v 
zemi dochovaných archeologických nálezů či situací. Zemní práce související s plánovaným záměrem 
by mohly v daném prostoru archeologické nálezy a situace znehodnotit. Proto již na počátku 
přípravy stavby je povinností stavebníka dodržet oznamovací povinnost své plánované stavební 
činnosti, dle ust. § 22 odst. 2 památkového zákona, a zaslat „Oznámení stavebního nebo jiného 
záměru“ (formulář: http://api.archeologickamapa.ez/oznameni/0/) na adresu: Archeologického 
ústavu AV ČR (Praha nebo Brno), či elektronicky na adresu: oznameni@arup.cas.cz nebo do datové 
schránky: ID schránky: fxcng6z, a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území 
provést archeologický výzkum se všemi náležitostmi stanovenými § 21 až 24 památkového zákona. 
Formulář lze taktéž vyplnit přímo na webových stránkách Archeologického ústavu AV ČR 
https://www.arup.cas.cz/oznameni-o-stavebni-cinnosti-na- uzemi-s-archeologickymi-nalezy/. 
Oprávněná organizace je povinna uzavřít s vlastníkem (správcem, uživatelem) nemovitosti smlouvu 
o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV) v rozsahu nutném pro zajištění 
ochrany a záchrany archeologických památek. Umožnění ZAV stavebníkem se vztahuje k realizační 
fázi ZAV a nelze jej zaměňovat s povinností vlastníka nemovitosti ZAV na svém pozemku strpět. 
Nedojde-li k dohodě, rozhodne dle § 22 odst. 1 památkového zákona, krajský úřad Pardubického 
kraje o povinnostech vlastníka (správce, uživatele) strpět provedení ZAV a zároveň stanoví 
podmínky jeho provedení. 
Příslušný orgán dále upozorňuje, že v případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, 
který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, je nálezce (či osoba zodpovědná za 
činnost, při níž došlo k archeologickému nálezu) povinen neprodleně oznámit jakékoliv náhodné 
porušení archeologických situací, stejně jako zjištění nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, 
kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, 
nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu AV ČR. Terénní situace i movité nálezy budou 
ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným 
pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dní po učiněném oznámení. Následně je nutné 
uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou osobou. O vybraném 
zhotoviteli bude archeologické oddělení NPÚ Pardubice včas informováno. 
Zájmy památkové péče jsou stanoveny hmotněprávními a metodickými předpisy z oblasti státní 
památkové péče vydanými k zajištění zachování a ochrany věcí prohlášených za kulturní památky, 
popřípadě jiné plošné památkové ochrany. Příslušný orgán, jako hájitel zájmů státní památkové 
péče, při posuzování věcného hlediska žádosti vycházel z místní znalosti a dospěl k názoru, že 
požadovaný záměr lze akceptovat, neboť není v rozporu s právními předpisy chránícími zájmy 
státní památkové péče, a proto nemá k věci připomínky. 

- Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, 
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 14.02.2022, sp. zn. 
125529/2022-7460-OÚZ-BR. 
Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce správy a řízem organizací. 
Ministerstvo obrany, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb.. o zajišťování obrany České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra 
obrany č. 39/2011 -...Zabezpečení výkonu, působnosti. MO ve věcech územního plánování a 
stavebního řádu, v platném znění, vydává ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro 
potřeby vedeného řízení 

souhlasné závazné stanovisko 
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k záměru výstavby tlakové kanalizace v k.ú. Ostřešany tak, jak byl doložen v písemné a grafické 
dokumentaci. 
Odůvodnění: 
Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož 
zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného 
stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické 
infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SSŘO 
MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným 
stavebním záměrem v kolizi. 
Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 
stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s 
údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro UAP a jejich součástí jsou podrobné 
specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení 
stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební 
záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva 
obrany (viz ÚAP - jev 102a, 119). 
Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací 
neohrozí naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu. 

Stanoviska a vyjádření účastníků řízení, která jsou součástí dokladové části projektové dokumentace a 
vztahující se k povolovaným objektům: 

- Při realizaci budou dodrženy podmínky souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností 
v ochranném pásmu elektrického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 07.02.2022 pod 
zn.č. 1123672787. V majetku ČEZ Distribuce a.s. se v uvedeném zájmovém území nachází nebo 
zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: nadzemní vedení NN, podzemní vedení 
NN, el. stanice. V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před 
započetím zemních prací 14 dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím zákaznické linky 
840 840 840. 

- Bude dodrženo vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. ze dne 15.02.2022 
pod č.j. 532518/22. Při realizaci stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti GasNet Služby, s.r.o. ze dne 18.02.2022, pod zn. 
5002545442. Při realizaci stavby dojde ke styku s plynárenskými zařízeními a to: plynovod NTL OC 
DN 150, plynovod STL PE d 50 + STL plynovodní přípojky. 

- Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. ze dne 
23.05.2022, č. VS/Zmi/2022/0815. 

Mezi žadatelem (stavebníkem), tj. Obec Ostřešany a společností Vodovody a kanalizace Pardubice, 
a.s. byla uzavřena Smlouva o spolupráci při přípravě a realizaci stavby č. 028, ze dne 08.06.2022. 

- Budou dodrženy podmínky stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 15.02.2022, 
č.j. SÚSPK/1116/2022 a ze dne 31.08.2022, č.j. SUSPK/9473/2022. 

33. Lhůta dokončení stavby vodního díla:  31.12.2025. 

Odůvodnění: 
Žadatel, tj. Obec Ostřešany, Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany, zastoupen na základě plné moci společností 
PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, požádal dne 27.06.2022 Magistrát města Pardubic, 
odbor životního prostředí o společné územní a stavební povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem 
bylo zahájeno společné řízení.  
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 94l stavebního zákona a v souladu s 
přílohou č. 6 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu. Řízení bylo usnesením přerušeno do doby doložení chybějících dokladů.  
Vodoprávní úřad oznámil dne 26.08.2022 písemností č.j. MmP 101690/2022 zahájení řízení známým 
účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil 
od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje 



 

dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení 
mohou účastníci uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. 
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 
V zákonné lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky. 
Projektovou dokumentaci stavby vypracoval a ověřil Ing. Roman Klouček, ČKAIT 0602801 autorizovaný 
inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v listopadu 2019. 
Stanoviska sdělili: 

- Závazné stanovisko dotčeného orgánu územního plánování Magistrátu města Pardubic, odbor 
hlavního architekta, oddělení územního plánování - souhlasné bez podmínek. 

- Stanovisko dotčeného orgánu státní památkové péče ke stavbě tlakové kanalizace pro rodinné domy 
v obci Ostřešany, místní část Ostřešánky na území s archeologickými nálezy ze dne 16.08.2022, č.j. 
MmP 86837/2022. 

- Závazné stanovisko pro územní a stavební řízení Sekce správy a řízení organizací Ministerstva obrany, 
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru ze dne 14.02.2022, sp. zn. 
125529/2022-7460-OÚZ-BR. 

Posouzení vodoprávního úřadu: 
Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních 
vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím 
uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při 
přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných 
skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení. 
Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 
Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení v 
souladu s § 94m odst. 2 stavebního zákona a § 144 odst. 6 správního řádu, což odůvodňuje rozhodnutí 
stavebního povolení formou veřejné vyhlášky. 
Okruh účastníků řízení stanovil speciální úřad v souladu s ustanovením § 94k stavebního zákona. 
Účastníci společného řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona: 
Klára Štefková, Pavel Buchtele, Aleš Mauer, Alena Mauerová, Marie Hebká, Pavel Tejnecký, Jindřiška 
Tejnecká, Jana Nováková, Martin Havel, Marcela Havlová, Šárka Špálová, Marie Šmaterová, Martin Křičenský, 
Miroslava Hurychová, Emilie Kaňková, Monika Rulíková, Josef Hemerka, Vladimír Kysela, Lukáš Houdek, 
Lenka Houdková, Jiří Sirůček, Ing., Jana Lamberská, Jaroslav Lamberský, Ivan Beran, Ivona Beranová, Kamil 
Francl, Jiří Choura, Hana Chourová, Jan Francl, Jakub Jiřík, Šárka Jiříková Šenkeříková, Petr Čermák, Radek 
Pištínek, Marie Pištínková, Lenka Nekvindová, Jaroslav Gryč, Kateřina Gryčová, DiS., Andrea Dvořáková, Mgr., 
Milan Znamenáček, Ing., Hana Mervartová, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Česká telekomunikační 
infrastruktura a. s., ČEZ Distribuce a.s., GasNet Služby, s.r.o., Vodovody a kanalizace Pardubice a.s. 
Ve smyslu ustanovení § 94l odst. 3 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního 
zákona identifikovaní níže uvedenými čísly pozemkových parcel; práva, jejichž vlastníků mohou být přímo 
dotčena prováděním záměru (sousední pozemky). 

Poučení účastníků: 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat (§ 81 odst. 1 správní řád) do 15 dní ode dne jeho oznámení (§ 83 odst. 
1 správní řád) ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu.  Podané 
odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.  
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 na jeho 
náklady správní orgán. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 



 

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení dle 
§ 94p odst. 5 pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let, ode dne, kdy nabylo právní 
moci. 
 

 

Ing. Miroslav Míča 
vedoucí odboru         
 
Otto Sigmund 
v zastoupení   „otisk úředního razítka“ 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední internetové desce Magistrátu 
města Pardubic, na úřední desce odboru životního prostředí Magistrátu města Pardubic a na úředních 
deskách místně příslušných úřadů městských obvodů a obecních úřadů. Vývěsní lhůta začíná den 
následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní 
lhůty. Žádáme o vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení po dobu 15 dnů způsobem v místě 
obvyklým (jen obdržení se nepočítá). Zároveň žádáme o následné navrácení tohoto oznámení po 15-ti dnech 
s uvedením data vyvěšení a sejmutí odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Magistrátu 
města Pardubic.   

 

Rozhodnutí – vyhláška zveřejněna dne…………………….. 

Rozhodnutí – vyhláška sejmuta dne………………………… 

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí:  
 
 
 
K vyvěšení na úřední desku, elektronickou desku: 
Obecní úřad Ostřešany 
Obecní úřad Tuněchody  
 

Obdrží: 
Účastníci řízení ve věci společného povolení podle § 94k zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) v platném 
znění 

Účastníci řízení dle § 94k písm. a) stavebního zákona (stavebník), dle § 27, odst. 1 správního řádu: 
1. Obec Ostřešany, Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany, doručuje se: PROIS, a.s., Veverkova 1343, 500 02 

Hradec Králové - zmocněnec 

Účastníci řízení dle § 94k písm. d) stavebního zákona (vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný 
stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto 
pozemku): 

2. Klára Štefková, č.p. 66, 530 02 Ostřešany 
3. Pavel Buchtele, č.p. 63, 530 02 Ostřešany 
4. Aleš Mauer, č.p. 63, 530 02 Ostřešany 
5. Alena Mauerová, č.p. 63, 530 02 Ostřešany 
6. Marie Hebká, č.p. 67, 530 02 Ostřešany 
7. Pavel Tejnecký, č.p. 69, 530 02 Ostřešany 
8. Jindřiška Tejnecká, č.p. 69, 530 02 Ostřešany 
9. Jana Nováková, č.p. 112, 530 02 Ostřešany 
10. Martin Havel, č.p. 113, 530 02 Ostřešany 



 

11. Marcela Havlová, č.p. 113, 530 02 Ostřešany 
12. Šárka Špálová, Nerudova 670, 533 04 Sezemice 
13. Marie Šmaterová, č.p. 93, 535 01 Bezděkov 
14. Martin Křičenský, č.p. 134, 530 02 Ostřešany 
15. Miroslava Hurychová, č.p. 140, 530 02 Ostřešany 
16. Emilie Kaňková, č.p. 140, 530 02 Ostřešany 
17. Monika Rulíková, č.p. 185, 530 02 Ostřešany 
18. Josef Hemerka, č.p. 208, 530 02 Ostřešany 
19. Vladimír Kysela, č.p. 35, 530 02 Ostřešany 
20. Lukáš Houdek, Ing., č.p. 309, 530 02 Ostřešany  
21. Lenka Houdková, č.p. 309, 530 02 Ostřešany 
22. Jiří Sirůček, Ing., č.p. 36, 530 02 Ostřešany 
23. Jana Lamberská, č.p. 367, 530 02 Ostřešany 
24. Jaroslav Lamberský, č.p. 367, 530 02 Ostřešany 
25. Ivan Beran, č.p. 313, 530 02 Ostřešany 
26. Ivona Beranová, č.p. 313, 530 02 Ostřešany 
27. Kamil Francl, č.p. 157, 530 02 Ostřešany 
28. Jiří Choura, č.p. 187, 530 02 Ostřešany 
29. Hana Chourová, č.p. 187, 530 02 Ostřešany 
30. Jan Francl, č.p. 405, 530 02 Ostřešany 
31. Jakub Jiřík, č.p. 408, 530 02 Ostřešany 
32. Šárka Jiříková Šenkeříková, č.p. 408, 530 02 Ostřešany 
33. Petr Čermák, č.p. 426, 530 02 Ostřešany 
34. Radek Pištínek, č.p. 322, 530 02 Ostřešany 
35. Marie Pištínková, č.p. 322, 530 02 Ostřešany 
36. Lenka Nekvindová, č.p. 106, 530 02 Ostřešany 
37. Jaroslav Gryč, Sadová 361, 530 03 Nemošice 
38. Kateřina Gryčová, DiS., Sadová 361, 530 03 Nemošice 
39. Andrea Dvořáková, Mgr., č.p. 353, 530 02 Ostřešany 
40. Milan Znamenáček, Ing., č.p. 371, 530 02 Ostřešany 
41. Hana Mervartová, Modrá 1980, 547 01 Náchod – Staré Město nad Metují 
42. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice 
43. Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 
44. ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly 
45. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno 
46. Vodovody a kanalizace Pardubice a.s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice 

Účastníci řízení dle § 94k písm. e) stavebního zákona (osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo 
k sousedním stavbám nebo pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo 
dotčeno), dle § 27, odst. 2 správního řádu: 

47. Vlastníci pozemků: k.ú. Ostřešany, st.p.č. 54/2, 126, 181, 426, 473, 553, 560, 578,  
p.p.č. 100/22, 310/5, 339/1, 339/2, 340, 343/2, 346, 350, 351, 353, 359, 367/2, 368/1, 368/2, 371/1, 
372/3, 372/10, 373/1, 373/2, 373/3, 373/4, 373/6, 375/5, 378/1, 378/6, 379/4, 381/4, 381/5, 381/6, 
384/1, 384/2, 384/3, 387/2, 388/1, 389/3, 389/4, 389/5, 389/6, 393, 396/1, 397/1, 398/2, 398/3, 
401/2, 491/2, 491/11, 491/13, 491/18, 491/19, 491/22, 529/3, 532, 533, 536, 537/2, 538, 543/1, 
544, 548/1, 549/1, 554, 555/4, 572/1, 572/2, 573/1, 580/1, 581/1, 594/1, 594/2, 595/1, 603/5, 
604/3, 604/4, 613/1, 846, 847/3, 847/5, 847/8, 847/14, 847/15, 847/17, 847/18, 847/19, 847/20, 
847/21, 847/22, 847/23, 849/3, 853/1  
k.ú. Tuněchody, p.p.č. 170/2, 171/3   

Dotčené orgány: 
48. Magistrát města Pardubic, OHA, Štrossova 44, 530 21 Pardubice 
49. Obecní úřad Ostřešany, Ostřešany 202, 530 02 Ostřešany 
50. Obecní úřad Tuněchody, Tuněchody 2, 537 01 Tuněchody 



 

51. Magistrát města Pardubice, odbor správních agend, úsek pam. péče, nám. Republiky 12, 530 21 
Pardubice 

52. Ministerstvo obrany, sekce správy a řízení organizací, odbor ochrany územních zájmů a státního 
odborného dozoru, odd. ochrany územních zájmů, pracoviště OÚZ Brno, Svatoplukova 2687/84, 662 
10 Brno 

 
 
Příloha: Situace záměru dle předložené projektové dokumentace na předmětných pozemcích v katastrálním 
území Ostřešany 
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