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K vyvěšení na úřední desku: 

- 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 

 
 

USNESENÍ 

ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ 

 

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"), podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů 

z a s t a v u j e 

územní řízení zahájené dne 1.3.2021 na základě žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby, 

kterou podal 

Ing. Václav Stříteský, nar. 23.6.1946, U Kamenné vily 1827, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 

3, 

kterého zastupuje Zorka Drajerová, nar. 29.8.1963, Štefánikova 1054, Zelené Předměstí, 530 02  

Pardubice 2 

(dále jen "žadatel"), ve věci stavby 

stavba bytového domu "Na  nohách - vnitroblok U Vatikána" vč. přípojek  vodovodní, 

kanalizační teplovodní a přípojky NN v ulici U Kostelíčka, Pardubice, část obce Bílé Předměstí 

na pozemcích parc. č. 630/11, 630/14, 630/15, 2741/4, 4081 v katastrálním území Pardubice. 

 

Účastníci řízení dle § 27 odst.1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

Ing. Václav Stříteský, nar. 23.6.1946, U Kamenné vily 1827, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

 

Odůvodnění: 

Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.  

K žádosti byla doložena plná moc k zastupování žadatele udělená paní Zorce Drajerové, r.č. 

635829/1764, bytem Štefánikova 1054, 530 02 Pardubice. 
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Okruh účastníků územního řízení stavební úřad stanovil v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona. 

Účastníkem územního řízení dle ustanovení § 85 odst.1 stavebního zákona jsou žadatel a obec, na jejímž 

území má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále v souladu s ustanovením § 85 odst.2 stavebního 

zákona 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; osoby, jejichž vlastnické 

nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být 

územním rozhodnutím přímo dotčeno. 

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 a odstupů od hranic sousedních pozemků.  

Žádost o vydání územního rozhodnutí obsahovala základní údaje o požadovaném záměru, identifikační 

údaje o pozemku nebo stavbě, na nichž se má záměr uskutečnit, uvedení osob, které mají vlastnické nebo 

jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, jestliže může být jejich právo územním 

rozhodnutím přímo dotčeno. K žádosti žadatel připojil souhlasy k umístění stavebního záměru podle § 

184a, závazná stanoviska, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo jiné doklady podle zvláštních 

právních předpisů nebo tohoto zákona, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k 

možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, 

smlouvy s příslušnými vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyžaduje-li záměr 

vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní a technické infrastruktury, dokumentaci pro 

vydání územního rozhodnutí, která obsahovala průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, situační 

výkresy, dokumentaci objektů a dokladovou část.  

Stavební úřad vedl řízení, ve kterém bylo dne 12.5.2022 vydáno územní rozhodnutí sp.zn. SÚ 

22658/2021/ZS o umístění předmětné stavby. 

Proti územnímu rozhodnutí ze dne  12.5.2022 se odvolal účastník řízení. 

Dne 19.10.2022 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkový, stavebního řádu a investic vydal 

rozhodnutí o odvolání proti územnímu rozhodnutí  sp.zn. SÚ 22658/2021/ZS ze dne 12.5.2022; rozhodl  

tak, že územní rozhodnutí ze dne 12.5.2022 zrušil a věc vrátil stavebnímu úřadu k novému projednání. 

V průběhu řízení o odvolání bylo Krajským úřadem Pardubického kraje, odborem rozvoje, oddělením 

územního plánování změněno závazného stanoviska dotčeného orgánu Magistrátu města Pardubic, 

odboru hlavního architekta, oddělení územního plánování č.j. MmP 110072/2021 ze dne 2.11.2021, které 

bylo podkladem pro vydání územního rozhodnutí ze dne 12.5.2022, takto: cit. „záměr „BD Na nohách – 

vnitroblok U Vatikána na pozemku p.č. 4081 v katastrálním území Pardubice“ dle předložené projektové 

dokumentace je NEPŘÍPUSTNÝ“. 

V novém projednání stavební úřad nečinil žádné kroky, neboť žadatel vzal dne 15.2.2023 předmětnou 

žádost zpět. 

Opatřením ze dne 20.2.2023 stavební úřad sdělil účastníkům řízení, že se mohou  vyjádřit k podkladům 

rozhodnutí, k tomu jim určil přiměřenou lhůtu. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 

výroku uvedených. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Městský obvod Pardubice I, Statutární město Pardubice, ČEZ Distribuce, a. s., GasNet Služby, s.r.o.,  

CETIN a.s., Vodafone Czech Republic a.s., Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., Služby města 

Pardubic a.s., EOP Distribuce, a.s. 

vlastníci pozemků st. p. 4889/1, st. 4889/2, st. 4889/3, st. 4889/4, st. 4889/5, st. 4889/6, st. 4889/7, 

st.4889/8, st. 4889/9, st. 4889/10, st. 3126, st. 2868, st. 2911, st. 3474, st. 4878, st. 4879, st. 4891, parc. č. 

634/5 k.ú. Pardubice a staveb nich  
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Poučení účastníků: 

Proti tomuto usnesení lze podle ustanovení § 76 odst. 5  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 cestou Magistrátu města Pardubic, stavebního úřadu, u něhož se 

odvolání podává. 

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení usnesení, 

nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno 

k vyzvednutí. 

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se usnesení napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy 

nebo nesprávnosti usnesení nebo řízení, jež mu předcházelo. 

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý 

účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na 

jeho náklady stavební úřad. 

Odvolání jen proti odůvodnění usnesení je nepřípustné. 

Odvolání proti tomuto usnesení nemá podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.  

 

 

    „otisk úředního razítka“ 

 

Markéta Paulišová 

referent stavebního úřadu 

  

 

 

 

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů.  

 

Vyvěšeno dne:…………………….                           Sejmuto dne:…………………………… 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.   

 

 

 

 

Obdrží: 

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

Ing. Václav Stříteský, U Kamenné vily č.p. 1827, Bílé Předměstí, 530 03  Pardubice 3 

kterého zastupuje 

Zorka Drajerová, Štefánikova č.p. 1054, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

 

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

Městský obvod Pardubice I, IDDS: 5hpbxbt 

 

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

Statutární město Pardubice, zastoupené Ing. Petrem Škodou, vedoucím odboru majetku a investic, U 

Divadla č.p. 828, Pardubice I-Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy 

GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

Vodafone Czech Republic a.s., IDDS: 29acihr 

Statutární město Pardubice, odbor majetku a investic MmP, oddělení investic a technické správy, 

Pernštýnské náměstí č.p. 1, 530 21  Pardubice-Staré Město 
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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v 

Služby města Pardubic a.s., IDDS: yc9gb95 

EOP Distribuce, a.s., IDDS: gvjsp6d 

 

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

vlastníci pozemků st. p. 4889/1, st. 4889/2, st. 4889/3, st. 4889/4, st. 4889/5, st. 4889/6, st. 4889/7, 

st.4889/8, st. 4889/9, st. 4889/10, st. 3126, st. 2868, st. 2911, st. 3474, st. 4878, st. 4879, st. 4891, parc. č. 

634/5 k.ú. Pardubice a staveb nich (v souladu s ustanovením § 87 odst. 3 stavebního zákona 

identifikovaní označením pozemků a staveb na nich evidovaných v katastru nemovitostí) 

 

  

dotčené orgány (dodejky, DS): 

Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, 

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 2 

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, odd. stavební prevence, IDDS: 48taa69 

 sídlo: Teplého č.p. 1526, Zelené Předměstí, 530 02  Pardubice 2 

Úřad městského obvodu Pardubice I, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: 5hpbxbt 

 sídlo: U Divadla č.p. 828, 530 02  Pardubice 2 

Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Štrossova č.p. 44, 530 02  Pardubice 2 

Magistrát města Pardubic, Odbor správních agend, úsek památkové péče, nám. Republiky č.p. 12, Zelené 

Předměstí, 530 21  Pardubice 2 

Magistrát města Pardubic, Odbor životního prostředí, Štrossova č.p. 44, 530 21  Pardubice 2 

 


